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Inledning 
 
Universitetet har tre huvudsakliga uppgifter: forskning, utbildning och 
sedan 1996 även den så kallade tredje uppgiften, att samverka med det 
kringliggande samhället, bland annat genom att föra ut de nya rönen till 
allmänheten. I högskolelagen är denna uppgift formulerad så här: 
”Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och 
informera om sin verksamhet” (www.hsv.se). 

På Stockholms universitet har man sedan 1999 anordnat en 
Forskardag (numera Forskardagarna) då samtliga nydisputerade doktorer 
vid universitetet får tillfälle att presentera sina avhandlingar, dels i form av 
en kortare föreläsning, dels i form av en artikel som publiceras i en katalog. 
Projektets syfte är ”att presentera aktuell forskning för omvärlden” 
(www.forskardagarna.su.se/historik). Forskardagarna är en del av 
genomförandet av den tredje uppgiften på Stockholms universitet. För 
varje år besöker allt fler Forskardagarna. Publiken är den breda 
allmänheten. De senaste åren har också många gymnasieklasser sökt sig till 
arrangemangen (Muntlig uppgift från Sofie Mauritzon, projektledare för 
Forskardagarna 2002). 

Stockholms universitet sköter med andra ord sin tredje uppgift väl. 
Det är dock oklart i vilken grad man ser denna uppgift som en språklig 
sådan. Många av artiklarna i 2002 års katalog innehåller många facktermer, 
och är monologiska och abstrakta till stilen. Det antyder att man inte lägger 
särskilt stor vikt vid att texterna ska bli begripliga, trots att de är riktade till 
allmänheten. Orsaken kan vara att alla doktorer skriver sina egna artiklar 
och att dessa i efterhand redigeras mycket ytligt. Eftersom alla universitet 
har som ett av sina mål att förmedla forskningen till en bred allmänhet 
torde det vara av stort intresse för dem att studera vilken roll den språkliga 
utformningen spelar för hur väl man lyckas uppnå detta mål. 

För att undersöka detta har jag valt ut en av artiklarna ur 2002 års 
katalog: Lokala och globala miljöföroreningar i svenska vattendrag, och med 
utgångspunkt i denna artikel skrivit en alternativtext som innehåller en rad 
populariseringsgrepp, såsom dessa beskrivs av Eriksson & Svensson 
(1986). Jag har sedan testat de båda texternas begriplighetsnivå i ett 
läsartest. 
 
Syfte 
Syftet med undersökningen är att på experimentell väg ta reda på om en 
vetenskaplig text1 blir mer begriplig om den förses med 
populariseringsgrepp.  

                                                 
1 Med vetenskaplig text avser jag inte en s.k. fackvetenskaplig text, såsom en avhandling eller rapport, utan en 
text om forskning författad inom den akademiska sfären. Begreppet blir här nödvändigt för att skilja ut 
originalartikeln, som trots att den presenteras i ett populärvetenskapligt sammanhang inte innehåller många 
typiska populariseringsgrepp, från den populariserade varianten, och samtidigt skilja ut den från t.ex. den 
avhandling den baserar sig på.  
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Kort presentation av originaltexten 
Artikeln Lokala och globala miljöföroreningar i svenska vattendrag är inte särskilt 
väl mottagaranpassad. Den innehåller många facktermer som modellsubstans 
och bakgrundshalter, och abstrakta substantiv som metodutveckling och 
exponering. Dessutom är texten informationstät och tonen opersonlig och 
monologisk. Den språkliga formen rimmar således illa med syftet "att 
presentera aktuell forskning för omvärlden" (se hänvisning ovan).   
   
 
 
Tidigare forskning 
 
Grundläggande frågor om populärvetenskap 

 
Forskningen om populärvetenskap har en rad olika inriktningar. En 
inriktning är den historiska, som representeras bland annat av Kärnfelt 
(2000). Andra har valt en kritisk inriktning, så till exempel Öhman (1993). 
Ytterligare annan forskning har en språkligt beskrivande inriktning, bland 
annat Eriksson & Svensson (1986). Oavsett vilken inriktning forskningen 
har är det några grundläggande frågor som ofta tas upp. Dessa är:  
 
• Vad ska man kalla populärvetenskap? 
• Vad ska populärvetenskap förmedla och varför? 
• Vilka konflikter finns mellan fackvetenskap och populärvetenskap? 
 
Jag ska här kortfattat ta upp de vanligaste tankarna kring dessa tre frågor.  
 
Vad ska man kalla populärvetenskap? 
Alla är inte överens om att populärvetenskap ska kallas populärvetenskap. 
Andra vanliga termer är forskningsinformation, forskningsförmedling och 
vetenskapsförmedling. Men det är inte alltid lätt att veta vilken term som bäst 
betecknar denna verksamhet. 

Argumenten mot det vanligaste uttrycket populärvetenskap är bland 
andra att populär har en negativ värdeladdning (jfr populärkultur) (Tønnesson 
2001), och att populär i ordet populärvetenskap snarare syftar på själva 
vetenskapen eller dess avsändare (dvs. forskning om folket eller forskning av 
folket) än på mottagaren (dvs. forskning för folket) (Rosengren & Ingelstam 
1983). Vissa menar att till exempel forskningsinformation lämpar sig bättre, 
eftersom det är ett tydligare begrepp som dessutom har en neutral 
värdeladdning.  

Argumenten för populärvetenskap är att denna term är begränsad till 
förmedling till allmänheten, medan forskningsinformation även täcker in 
överföring av kunskap till forskare, politiker, administratörer, tekniker, s.k. 
nyttjarinformation, och bevakning av forskarnas verksamheter (FoU-
journalistik) (Melander 1987). 
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Vad ska populärvetenskap förmedla och varför? 
En av utgångspunkterna inom populärvetenskapsforskningen är att 
populärvetenskap har en demokratiserande funktion. Tønnesson (2001) 
säger att det är förmedlingen i sig som gynnar demokratin medan de flesta 
andra förespråkarna snarare menar att det är de nya kunskaperna som 
tillför demokratin något. De nya kunskaperna kan dessutom ge vidare 
perspektiv på tillvaron och därmed tillföra våra individuella liv någonting 
(Thurén 1993).  

Kritikerna menar att populärvetenskapen riskerar förvränga 
människors sinnen snarare än göra dem klokare. Populärvetenskap skapar 
förenklade resonemang, som bland annat kan användas i ideologiska syften 
(till exempel av nationalister, jfr Thurén 1993). Det kan också ge oss en 
felaktig bild av hur världen fungerar (Eriksson & Svensson 1986) och 
kanske till och med motverka den ursprungliga folkbildningstanken 
(Öhman 1993).  
 
Vilka konflikter finns mellan fackvetenskap och populärvetenskap? 
Hur väl lyckas egentligen populärvetenskapen förmedla fackvetenskapen? 
Öhman (1993), som tillhör populärvetenskapens störste kritiker, menar att 
det är en omöjlighet att förmedla vetenskap genom något annat än en 
fackvetenskaplig text. Det är således själva framställningen som gör att 
texten handlar om vetenskap.  

Andra ställer sig tveksamma till hur fackvetenskap bör förmedlas i 
populärvetenskap. Är det ny vetenskaplig kunskap eller vetenskapen som 
verksamhet som ska förstås i en populärvetenskaplig text (Kärnfelt 2001)? 
Om det är verksamheten som ska förmedlas är det viktigt att såväl misstag 
som framgångar redovisas, liksom antaganden och tvetydigheter. Om det 
är den nya kunskapen som ska förstås kan resultat och slutsatser lyftas fram 
och de övriga delarna i den fackvetenskapliga texten lyftas bort.  
 Dyring (1983) betraktar populärvetenskapen som en brygga mellan 
två ytterligheter - fackspråket och den vardagliga journalistiken - som bland 
annat kan föra in facktermer i allmänspråket. 
 
Populärvetenskap och begriplighet 
 
Inom en stor del av forskningen om populärvetenskap finns den (ofta) 
outtalade premissen att populärvetenskap är mer begriplig än 
fackvetenskap. Det är färre som undersöker om denna premiss är riktig 
eller definierar vad begriplighet innebär. 
 Gunnarsson (1982) ställer sig kritisk till hur man inom vetenskapen 
vanligtvis använder termen begriplighet. Hennes teoribildning bygger på olika 
förståelsedjup, som har sin utgångspunkt i de olika läsmål en läsare har: 
 
1. Memorering av textytan (ordsemantik, syntax) 
2. Registrering av textinnehållet (syntax, satssemantik) 
3. Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning (perspektiv) 
4. Integrering i egen omvärldsuppfattning (perspektiv) 
5. Direkt handlingsinriktad förståelse (perspektiv och funktionsinriktning) 
 

 5



Gunnarsson menar att det oftast bara är de första två nivåerna som avses 
när man talar om begriplighet. Det handlar då framför allt om textuella 
faktorer, som meningslängd, obekanta ord och abstrakthet - kvantifierbara 
och tämligen ytliga faktorer. Begriplighet är enligt Gunnarsson detsamma 
som en djup, specifik textförståelse, som således är mindre kvantifierbar.  

Läsbarhet och begriplighet används ibland inom vetenskapsvärlden som 
utbytbara begrepp. Gunnarsson menar dock att det går en skiljelinje mellan 
läsbarhet och begriplighet. Om en text är läsbar, såsom begreppet vanligt-
vis används, är endast de två första läsmålen uppfyllda.  
 Inom populärvetenskapsforskningen tas begriplighet ofta upp endast 
mycket ytligt. Svensson (1983) tillhör dem som diskuterat begreppet 
utförligare. Han anger tre förståelsenivåer som populärvetenskap kan 
uppfylla. Dessa utgår till stor del från Gunnarssons modell:  
 
1. Uppfattbarhet. Läsaren kan uppfatta de språkliga tecknen - bokstäver, ord 
och meningar.  
2. Förståelse. Läsaren kan redogöra för innehållet, se vilka konsekvenser 
resultaten kan få och eventuellt även kritisera innehållet.  
3. Påverkan. Textens innehåll införlivas med läsarens världsbild/förändrar 
läsarens världsbild/fungerar som ett incitament för en handling.  
 
 
Testmetoder 
 
Melin (2000) beskriver hur man inom den språkvetenskapliga traditionen 
bland annat mätt begriplighet. De grundläggande tumreglerna för ett test är 
att hålla olika faktorer under kontroll genom att ha så homogena 
testgrupper som möjligt och genom att isolera de variabler man vill testa. 
En premiss för denna testmetod är att det som är lätt för en läsare också är 
lätt för en annan, medan man när det gäller uppskattning inte på samma 
sätt kan förutsätta att resultaten kan generaliseras (Melin 2000).  
 För att mäta minnesbehållningen använder man metoderna igen-
känning, som mäts med flervalsfrågor, och återerinring, som mäts med öppna 
frågor. Lästid används för att mäta hur svår en text är eller upplevs vara. 
Vidare mäter man läsarens uppskattning av texten, vilken kan ge information 
om i vilken grad man kan ta till sig textens innehåll (ibid.).  
 Gunnarsson (1982) ställer sig frågande till om man kan kvantifiera 
innehållsförståelse på ett generellt plan. Hon menar också att det är skillnad 
mellan vad läsaren uppskattar som lättläst och hur mycket denne verkligen 
förstår av en text. Hon ställer sig dock positiv till de vid tiden för 
författandet av studien nya metoderna att mäta lästiden och be 
försökspersonerna att återberätta innehållet i stället för att besvara 
flervalsfrågor.  
 Ett annat problem som begriplighetstest medför är att 
försökspersonernas läsmål skiljer sig från de verkliga läsarnas. Ett sätt att 
nollställa läsmålet är att ge instruktionen att man ska läsa texten som om 
man är intresserad, dvs. varken skumläsa den eller plugga in dess innehåll 
(Melin 2000). 
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Det har mig veterligen inte gjorts några begriplighetstest på populär-
vetenskapliga texter, varför jag inte kan luta mig mot den tidigare 
forskningen i det avseendet.  
 
 
Beskrivning av populärvetenskapligt språk 
 
Eriksson & Svensson (1986) beskriver olika språkliga drag som vanligtvis 
präglar populärvetenskapliga texter. Ur dessa drag urskiljs vissa tydligare än 
andra: 
 
En populärvetenskaplig text 
 
• konkretiserar 
• förtydligar 
• förklarar 
• väcker intresse 
 
De språkliga dragen hänger samman med de krav som man kan ställa på 
populärvetenskapliga framställningar. Textens tankelinje bör vara tydlig 
(s.k. innehållskonsekvens) och stilen bör vara anpassad till ämnet och 
mottagaren (s.k. nivåkonsekvens).  

Eriksson & Svensson tar även upp en rad s.k. accessoarer, som 
populärvetenskapliga framställningar oftast innehåller, och som bland 
annat har en intresseväckande funktion. Det kan handla om inslag av 
fiktion, historik och känsloladdning. 
 De språkliga dragen får sitt konkreta uttryck i en rad populariserings-
grepp. Dessa beskrivs närmare i avsnittet Textmetod i metodkapitlet. 
 
 
 
Denna undersöknings förhållningssätt  
till den tidigare forskningen 
 
Med utgångspunkt i den ovan nämnda forskningen har jag formulerat ett 
par teoretiska definitioner som jag anser nödvändiga för min undersökning. 
Jag har dessutom noterat att min testmetod till viss del skiljer sig från 
traditionen. Dessa saker ska jag här kort presentera. 
 
Teoretiska definitioner 
 
För att det ska vara tydligt vad det är jag menar när jag i fortsättningen 
kommer att tala om populärvetenskap och begriplighet ska jag här ge en kort 
definition av begreppen.  

Populärvetenskap är forskningsinformation till alla som inte är 
experter på området. Det kan med andra ord handla om både relativt 
lågutbildade, ovana läsare och fackmänniskor inom andra forsknings-
områden. Jag håller mig till den vanligaste termen populärvetenskap för att 
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den är etablerad och dessutom skiljer ut denna typ av allmänriktad 
information från texter med en mer begränsad mottagargrupp. 
 Med begriplighet avser jag uppfattning av textyta, textens innehåll, 
samt sändarens verklighetsbeskrivning (dvs. de tre första nivåerna i 
Gunnarssons modell). Det handlar med andra ord inte om att undersöka 
huruvida texterna ändrar läsarnas omvärldsuppfattning, utan i första hand 
hur väl de uppfattat vissa specifika avsnitt och i andra hand huruvida deras 
övergripande förståelse har ökat.  
 
Undersökningens upplägg 
 
Jag har i stort följt det traditionella sättet att mäta begriplighet, såsom detta 
beskrivs i Testmetoder (en mer detaljerad beskrivning ges i metodkapitlet). 
Det finns dock en skillnad, som ligger i vad som undersöks. I stället för att, 
som brukligt är, mäta en viss språklig enhets inverkan på begripligheten 
(t.ex. meningslängd eller konkreta substantiv), har jag mätt i vilken grad 
begripligheten ökar om en text tillförs en rad etablerade populariserings-
grepp. Jag har med andra ord undersökt sambanden mellan popularisering, 
åstadkommen genom populariseringsgrepp, och ökad begriplighet. Detta 
gör att undersökningen på ett plan frångår traditionen. Den omskrivna 
texten skiljer sig mer från originalet än om enbart ett par isolerade språkliga 
enheter hade tillförts. Det beror på att flertalet populariseringsgrepp 
förutsätter en viss stil, som inte nödvändigtvis är del av själva greppet. En 
emotiv laddning till exempel, har ingen given språklig form, men förutsätter 
en relativt informell och konkret framställning (läs mer om emotiv laddning 
i Textmetod nedan).  
 Tanken bakom denna okonventionalitet är att det är av vikt att 
undersöka skillnaderna mellan en helt genomförd popularisering av 
språket, och en artikel som är delvis populariserad, dvs. har ett annat 
innehåll och delvis mindre fackspråklig än den typiskt fackvetenskapliga 
texten, men som i övrigt inte innehåller några av de typiska populariserings-
greppen.  
 
 
 
Metod 
 
Textmetod 
 
I kapitlet om tidigare forskning beskrev jag Eriksson & Svenssons (1986) 
undersökning av språkliga drag i populärvetenskap. I detta avsnitt ska jag 
presentera de olika populärvetenskapliga greppen och deras funktioner, för 
att sedan i materialkapitlet redogöra för vilka grepp jag använt mig av vid 
omskrivningen av originaltexten. Anledningen till att jag valt just denna 
metod för att bearbeta originaltexten, är att det är ett konkret sätt att få 
texten att likna en typisk populärvetenskaplig text2.  

                                                 
2 En typisk populärvetenskaplig text blir i någon mån också en ideal populärvetenskaplig text. Eriksson & 
Svensson (1986) menar att populariseringsgreppen används i den mening som nedan kommer att beskrivas i 
de flesta populärvetenskapliga texter, men det finns naturligtvis undantag. Det vill säga att vissa populär-
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Under de språkliga dragen kan flertalet av de populärvetenskapliga greppen 
sorteras in. För enkelhetens skull repeterar jag dragen:  
 
En populärvetenskaplig text:  
• konkretiserar 
• förtydligar 
• förklarar 
• väcker intresse 
 
Konkretiserande grepp 
Ett vanligt sätt att konkretisera innehållet är att ge ett exempel, dvs. att 
beskriva ett specifikt fall (Eriksson & Svensson 1986:137).  

Man kan också använda liknelser (ibid.:138-139). Liknelserna är ofta 
vardagsnära och kan på så sätt åskådliggöra informationen för läsaren. Det 
viktigaste är dock att liknelsen är hämtad från ett område som läsaren är 
förtrogen med. 
 
Förtydligande grepp 
För att skapa sammanhang och på så sätt göra det lättare för läsaren att ta 
till sig textens innehåll kan man använda sig av flera populariseringsgrepp.
 I en innehållskommentar tittar författaren tillbaka på det just sagda och 
ger läsaren information om i vilket ljus detta ska ses (ibid.:146). Det kan till 
exempel vara så att de nyss givna fakta är mycket ovanliga, vilket är svårt 
för läsaren att inse utan författarens kommentar. En innehållskommentar 
kan också fungera internt inom texten, där den kommenterar själva 
framställningen. I denna användning blir greppets funktion framför allt ett 
hjälpmedel att orientera sig i texten. 

För att ge läsaren möjlighet att rangordna informationen kan man 
använda sig av greppet sammanfattning (ibid.:144). Sammanfattningar 
fungerar i stort som en översikt över tidigare nämnda fakta, medan den 
framåtblickande sammanfattningen även har som funktion att väcka läsarens 
intresse och leda in denne på rätt bana i den kommande framställningen 
(ibid.:145-146). Den framåtblickande sammanfattningen tar sig ofta formen 
av en underrubrik. 
 Ett grepp som förstärker poängen i ett resonemang och får 
informationen att stanna i läsarens minne är upprepningen (ibid.:144). Detta 
grepp skiljer sig från sammanfattningen på så sätt att den upprepade 
informationen tar ungefär lika stor plats som den ursprungliga. 
 
Förklarande grepp 
För att förtydliga innebörden i ett resonemang kan man ta till greppet 
utredning. Det fungerar som en utförligare förklaring till något som just 
beskrivits, ibland med enklare ord (ibid.:136-137).  

Varje gång en ny fackterm dyker upp i en text kan man använda sig 
av greppet benämning (ibid.:137). Det är en definition eller presentation av 

                                                                                                                                                 
vetenskapliga texter kanske kan kallas för typiska, trots att de inte innehåller många populariseringsgrepp, 
eller använder populariseringsgreppen på ett mindre funktionellt sätt. 
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en fackterm. Ett exempel på greppet är Dessa fenomen går under benämningen 
kamesbildningar. 
 Ett annat sätt att hjälpa läsaren att förstå innebörden i ett ord eller 
uttryck är att använda sig av greppet förtydligande (ibid.:136). Det kan vara en 
kort definition eller en översättning av en fackterm, som följer efter att 
termen har nämnts i texten. Greppet markeras ofta med dvs.. (T ex Med en 
effekt på endast 20 watt (dvs. som en svag glödlampa) överförs signalerna). 
Att peka ut en slutsats i en fackvetenskaplig text är ofta onödigt och kan 
eventuellt uppfattas av läsaren som att bli skriven på näsan. I populär-
vetenskapliga framställningar kan det däremot vara viktigt att poängtera hur 
resultaten ska tolkas. Detta grepp är med Eriksson & Svenssons ord "ett 
bra exempel på att vad som kan vara redundant i en fackvetenskaplig text 
är informationsbefrämjande i populärvetenskaplig" (ibid.:143). 
 
Intresseväckande grepp 
Kanske är den vanligaste förändringen när man gör en populärvetenskaplig 
framställning av en fackvetenskaplig text att man ändrar stilen på så sätt att 
texten lättar lockar en lekman till läsning – att man väcker intresse. Det kan 
man åstadkomma bland annat genom emotionell laddning (ibid.:148-149). De 
emotionellt laddade uttrycken tillhör troligtvis de grepp som riskerar att 
störa läsningen mest. Eriksson & Svensson beskriver detta grepp som 
något som omisskännligen tillhör den populärvetenskapliga stilen. De ger 
dock inga vidare förklaringar till dess funktioner. Men det går att sluta sig 
till att den emotionella laddningen ger texten en livligare och i allmänhet 
mer intresseväckande karaktär. Emotionell laddning, såsom Eriksson & 
Svensson tänker sig det, behöver inte skapas av enbart känsloladdade ord 
eller uttryck, utan kan även uppstå när ovanliga bilder målas upp för läsaren 
(dvs. ovanliga för en fackvetenskaplig text). 

 Ett annat typiskt populariseringsgrepp är tratten, som för texten mot 
sitt ämne. En tratt utgår från ett allmänt perspektiv och smalnar sedan av 
det mot det specifika ämne texten ska handla om (ibid.:144-145). Det är ett 
effektivt sätt att leda läsaren in i texten. 
 Ett intressant perspektiv på det behandlade ämnet är det historiska. 
Hur förhöll vi oss till detta för i tiden? Greppet kallas av Eriksson & 
Svensson för historik och för ofta med sig att texten personifieras (ibid.:155-
157). Det historiska perspektiv tenderar dock ofta att färga hela texten, 
varför det endast i vissa fall kan betraktas som ett enskilt grepp.  
 Ett annat sätt att väcka läsarens intresse är att anknyta till ett större 
sammanhang, till företeelser som ligger utanför textens huvudsakliga tema. 
Detta grepp har enligt Eriksson & Svensson "nära beröring med 
populärvetenskapens karaktär av kulturintegration" och förekommer alltså 
ensamt, och inte enbart i form av liknelser, som nämnts tidigare (ibid.:157).  
 Fördröjningen passar också in under denna rubrik. Den har ofta formen 
av en fråga (ibid.:141) som drar läsarens uppmärksamhet till sig.  
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Testmetod 

   
Testets genomförande 
För att undersöka texternas begriplighet mätte jag lästid, uppskattning och 
förståelse. Försökspersonerna fick själva mäta lästiden i minuter och 
sekunder. De fick instruktionen att varken skumläsa texten eller plugga in 
dess innehåll, utan att läsa som om de vore intresserade av ämnet. De fick 
inte se tillbaka på texten när de besvarade frågorna.  
 Testet hade dessförinnan pilottestats på tio personer, varav fem 
studenter i litteraturvetenskap och fem slumpmässigt utvalda tågresenärer i 
skilda åldrar. (Se bilaga 1 för testet utformning). 
 
Testfrågor 
Uppskattningen mättes med hjälp av fyra graderingsfrågor:  
 
Var texten lätt att förstå?  
Var texten lätt att läsa?  
Ingav texten förtroende?  
Var texten intressant? 
 
De två första frågorna har som synes gjorts snarlika, för att få ett så säkert 
resultat som möjligt. De två andra frågorna skiljer sig från resten av testet, 
då de inte mätte textens begriplighet i direkt mening. Den ena mäter graden 
av förtroende som texten inger, och den andra mäter hur intressant läsaren 
tycker att texten är.  

Förståelsen mättes med hjälp av fem innehållsfrågor. Innehålls-
frågorna var av tre olika typer: en öppen fråga där försökspersonerna fick 
återge fritt ur minnet det de uppfattade som textens ämne (återerinring, jfr 
Melin 2000:128), två halvöppna återgivningsfrågor som bara hade ett 
möjligt svar, och två flervalsfrågor, där försökspersonerna fick välja på ett 
av tre alternativ för att besvara frågan (igenkänning, jfr Melin 2000:128). 
Här följer de olika innehållsfrågorna:  

 
Helöppen återgivningsfråga: 
Beskriv med högst sju ord vad du uppfattade att texten handlade om: 
 
Halvöppna återgivningsfrågor: 
1. Vad säger texten om var i Östersjön man kan finna klor? 
2. Vad säger texten om var utsläppen av PCB och DDT sker? 
 
Flervalsfrågor: 
1. Vad säger texten om spridningen av PCB och DDT i Sverige?    
 
a) Man kan endast spåra dessa gifter i sjöar med hög näringshalt.  
b) Dessa gifter har spridits sedan början av 60-talet. 
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c) Det finns högre halter av dessa gifter i södra Sverige än i norra. 
 
2. Vad säger texten om hur man går till väga när man ska undersöka hur mycket klor 
det finns i vattnet? 
 
a) Man mäter mängden av en typ av klor. 
b) Man mäter mängden av allt klor. 
c) Man mäter mängden av PCB och DDT. 
 
Som synes har frågorna sin utgångspunkt i Melins modell. Kombinationen 
av olika frågor är tänkt att ge en så nyanserad bild av begripligheten som 
möjligt.  
 Samtliga frågor (utom den helöppna frågan) har gjorts relativt svåra - 
det krävs att man har läst rätt och inte bara att man har uppfattat något 
som vagt påminner om ett av svaren. Detta för att inte riskera att nästan 
alla försökspersoner skulle klara av att besvara frågorna oberoende av 
vilken text de hade läst.  
 För flervalsfrågorna gäller att två svarsalternativ är mer rimliga än det 
tredje, som man även vid relativt ytlig förståelse ska kunna sortera bort (1b 
och 2c).  
 De halvöppna frågorna innehåller formuleringen vad säger texten för 
att undvika svar där försökspersonerna försöker svara med hjälp 
förkunskaper i ämnet. 
 Frågorna har ställts på avsnitt som är mer eller mindre omskrivna i 
alternativtexten, som ju är omarbetad i sin helhet.  
 
Sammanställning av resultaten 
Testsvaren lades in i datorprogrammet Excel och behandlades statistiskt. 
Förutom medelvärde och medianvärde räknades standardavvikelse och signifikans 
ut. Standardavvikelse innebär ett antal värdens spridning kring medelvärdet. 
Genom att räkna ut variationsindex tog jag sedan reda på om spridningen 
kring medelvärdet höll sig inom gränsen för det normala eller inte. 
Variationsindex är detsamma som standardavvikelsen delat med medel-
värdet. Upp till 25 procent räknas variationen som normal, men är den 
större är spridningen för stor för att man ska kunna anta att värdet 
motsvarar en verklig situation. 

Signifikansen (mätt med t-test) står för sannolikheten för att 
tillfälligheter ligger bakom de skillnader som man funnit mellan olika 
testgrupper. Det finns olika säkerhetsnivåer, vilka brukar betecknas med p 
som står för probabilitet. P=0,001 står för en promilles risk att slumpen 
påverkat resultatet, p=0,01 står för en procents risk och p=0,05 för fem 
procents risk (Melin 2000:119).   
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Material 
 
Textens omarbetning 
 
Vid omarbetningen har jag tillämpat ett urval av populariseringsgrepp. 
Urvalet beror framförallt på vilka grepp som visade sig vara lättanpassliga 
till originaltexten.  
 
Jag använde mig av följande grepp vid omarbetningen: 
 
Konkretiserande 2 liknelser 
Förtydligande 4 fördröjningar 

1 innehållskommentar 
2 framåtblickande sammanfattningar 
1 upprepning 

Förklarande 1 förtydligande 
4 utredningar 
1 benämnings 
2 slutsatser 

Intresseväckande 6 emotionella laddningar 
1 tratt 
1 större sammanhang 

Förtroendegivande 0 
 
Låt mig ge några exempel på hur greppen tar sig uttryck språkligt. Följande 
avsnitt innehåller sex olika populariseringsgrepp (markerade med kursiv): 
 
På 80-talet blekte man mycket pappersmassa med 
klor, som sedan släpptes ut i Östersjön. Nu för 
tiden använder man mindre miljöfarliga metoder 
för att bleka pappersmassan. Men hur mycket av 
kloret finns kvar idag? 
          Innan jag satte igång med undersökningen 
valde jag ut en särskild typ av klor: klorfenolen 4, 5, 6 – 
triklorguajakol. Jag bestämde mig för att leta efter 
den här typen av klor i abborrar, eller närmare be-
stämt i abborrgalla, eftersom forskare har upptäckt att 
fiskgalla är ett av de bästa undersökningsobjekten 
när det gäller miljöföroreningar. 
          Jag undersökte abborrar och vatten utanför 
ett massablekeri och från olika stationer längs den 
svenska östersjökusten. Resultatet visade mycket 
låga halter av klor, men förvånande nog kunde jag 
även se spår av klor i fiskarna som fanns längs 
östersjökusten. Med andra ord kan gifterna spridas 
över mycket stora områden. Det är alltså inte 
säkert att vattnet vid just din brygga är rent bara för att 
det är tiotals mil till närmsta massablekeri. 

Först kan vi se en fördröjning i form 
av en retorisk fråga. Därefter en 
benämning av facktermen klorfenol, 
som följs av en innehållskommentar. I 
sista stycket finns en utredning, inledd 
med Med andra ord, och i nästa 
mening först en slutsats markerad 
med ordet alltså och slutligen en 
liknelse med vardaglig anknytning 
(vattnet vid din brygga). 
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De två framåtblickande sammanfattningarna har formen av underrubriker, 
som föregår de två sista avsnitten (Luften för med sig gifter från andra länder, 
Föroreningarna trivs i sjöar med lite näring). Här har jag lyft fram det som jag 
bedömde vara den viktigaste informationen i texten. Det som var ett 
avsnitt i originaltexten har i den populariserade texten blivit två.  
 I inledningen finns flera exempel på emotionell laddning: 
 
Runt om i våra svenska sjöar och i Östersjön 
simmar fiskar med gift i magen. Gravida 
kvinnor får veta att de absolut inte ska äta av 
dessa fiskar och i vattnen ligger gamla för-
oreningar kvar sedan decennier tillbaka. 
 Det låter kanske som en otäck science 
fiction-historia, men i själva verket finns gifter 
kvar i många år efter att de släppts ut, både i 
våra vatten och i de varelser som bor där. Men 
skulle detta innebära att man inte längre kan ta 
ett dopp en varm sommardag? Och hur kan 
man ta reda på hur vattnet mår?  
 

Den emotionella laddningen kan bero på att 
en bild målas upp som ofta har en 
känslomässig laddning för människor, eller 
så kan den orsakas av att man använder för 
genren ovanliga ord. Det senare ger absolut 
inte och otäck science fiction-historia prov 
på. Det tidigare gäller för gift i magen, som 
kan förväntas ha en negativ laddning, och 
även för liknelsen ta ett dopp en varm 
sommardag, som för många troligtvis har en 
positiv laddning.  
 Inledningen ger också en koppling till 
det större sammanhanget i det första stycket 
och hela inledningen har formen av en tratt, 
som leder från det allmänna till det mer 
specifika (fast det inte är förrän i nästa 
avsnitt som vi når textens huvudämne).  
         I inledningen finns också en 
upprepning. Två gånger påpekas att gifter 
finns kvar i vattnet under många år. 
 

 
 
Jämförande textanalys 
 
För att se vilken effekt populariseringsgreppen har på texternas stil ska jag 
här göra en jämförande textanalys. Om man vet något om texternas stil kan 
man också se vilka samband som finns mellan stilen och graden av begrip-
lighet, såsom den visar sig i testresultaten. Jag kommer dock inte att lägga 
något fokus i uppsatsen på dessa samband, men de finns alltså här som en 
beskrivning av vad som skett med alternativtexten och hur denna förhåller 
sig till originaltexten stilmässigt. 

Den omarbetade texten är 461 ord lång, rubrikerna borträknade. 
Detta innebär en förlängning med drygt 100 ord jämfört med originalet 
(358 ord). Förlängningen är till stor del ett resultat av 
populariseringsgreppen, som i flera fall syftar till att stanna upp texten, 
upprepa och förtydliga redan given information. 

Texterna är olika på många sätt. Originaltexten verkar mer 
faktaspäckad och tyngre att läsa. Den populariserade texten verkar mer 
personlig och lättsam. För att ringa in vari skillnaderna består har jag 
analyserat texterna med hjälp av följande stilaxlar: informell/formell, 
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dialogisk/monologisk, abstrakt/konkret och nominal/verbal, såsom dessa 
beskrivs av Hellspong & Ledin (1997).  

Jag har också tittat på facktermer, samt räknat LIX-värde, andel långa 
ord och meningslängd, som säger något om texternas komplexitet. 
  
Informell/formell 
Medan originaltexten talar om "miljökemins betydande roll" och 
"avtagande halter av PCB", uttryck som hör hemma i en formell kontext, 
talar den populariserade texten ofta om "gift i magen" och att det kan vara 
"farligare att bada" i en näringsfattig sjö, dvs. uttryck som är vanligare i en 
informell kontext. Ord som dock och upphört är frekventa i originaltexten, 
men mer ovanliga i den populariserade texten, som i stället ofta använder 
vardagliga uttryck som absolut inte och bara för att, uttryck som ofta hörs i tal 
och mindre ofta syns i skrift. Texterna är dock inte olika som natt och dag 
på denna punkt. Den populariserade texten har fått behålla vissa av 
originaltextens formella uttryck, som har en tydlig effekt på och såväl PCB som 
DDT.  
 
Dialogisk/monologisk 
Texterna skiljer sig tydligt åt på denna stilaxel, trots att ingen av dem 
innehåller många utåtriktade språkhandlingar eller personliga pronomen. 
Den populariserade texten innehåller fyra frågor, som riktar sig ut till 
läsaren. Dessa frågor ger texten en resonerande karaktär. En av frågorna, 
Men vilka blev då resultaten av denna genomgång?, får också sitt direkta svar, 
inlett med ett Jo. Den populariserade texten innehåller åtta personliga 
pronomen, varav ett du-tilltal (Det är alltså inte säkert att vattnet vid just din 
brygga är rent). Originaltexten innehåller däremot varken några utåtriktade 
språkhandlingar eller något du-tilltal, och bara ett personligt pronomen (min 
avhandling), vilket gör att den kan placeras närmare den monologiska typen 
av texter.  
 Originaltexten innehåller dessutom många passiver, vilket förstärker 
textens opersonliga karaktär. En modellsubstans "valdes", abborrgalla 
"samlades in" och avtagande halter av PCB och DDT "observerades". I 
den populariserade texten är flera av dessa verb aktiva med textjaget som 
aktör (valde jag ut, jag bestämde mig för). Även där originaltexten syftar på 
andra aktörer än författaren, kan man finna en passiv konstruktion. Så till 
exempel i meningen Metoden att analysera miljöföroreningar används dock idag för 
studier. I den populariserade texten har ett subjekt tagit plats i samma 
mening: forskare.    
 
Abstrakt/konkret 
Den populariserade texten innehåller många konkreta substantiv, som 
kvinnor, brygga, växter och sommardag. Vid en uppdelning i konkreta och 
abstrakta substantiv blir resultatet att den populariserade texten innehåller 
69 procent konkreta substantiv, vilket är 73 procent mer än originaltextens 
40 procent. Men många av de konkreta substantiven delas av båda texterna, 
så till exempel fiskar, massablekeri och däggdjur, och ord som vattenprover och 
hygienartiklar finns enbart i originaltexten. Originaltextens andel abstrakta 
substantiv är nästan dubbelt så stor som den populariserade texten (60 
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procent jämfört med 31 procent). Exempel på dessa abstrakta substantiv är 
metodutveckling, exponering och modellsubstans.  
 Fördelningen av statiska respektive dynamiska verb visar inga större 
skillnader mellan texterna. Det är till och med så att den populariserade 
texten innehåller 7 procent mer statiska verb än originaltexten. Verbens 
aktionsarter verkar därför inte ha någon större inverkan på texternas olika 
karaktär. Samma sak gäller för rumsadverbialen som utgör 4 procent i 
originaltexten och 3 procent i den populariserade texten. 
   
Nominal/verbal  
Båda texterna är rika på substantiv: 27 procent i originaltexten och 20 
procent i populärtexten. Originaltexten innehåller med andra ord 35 
procent fler substantiv än populärtexten. Många av substantiven är 
konkreta, vilket gör att den höga andelen substantiv inte nödvändigtvis 
medför samma tyngd till texten som abstrakta substantiv skulle göra. Om 
man jämför substantivandelen med andelen verb och pronomen kan 
graden av nominalitet dock bedömas lättare. Andelen substantiv delad med 
andelen verb är för originaltexten 3,4 och för populärtexten 1,7 (sb/vb-
kvot). Det går med andra ord precis dubbelt så många substantiv per verb 
och pronomen i originaltexten som i populärtexten. Utifrån detta kan man 
dra slutsatsen att originaltexten har en tätare informationspackning än den 
populariserade texten.  
 
Facktermer 
Originaltexten innehåller dessutom en rad facktermer, som i den populari-
serade texten i nästan alla fall har översatts till ett allmänord eller behållits, 
men då förklarats med hjälp av en benämning eller ett förtydligande. Några 
exempel på dessa facktermer är modellsubstans, tillståndskartering, bakgrunds-
halter och gaskromatografi.  
 
Komplexitet  
Språklig komplexitet kan bland annat mätas med LIX, an del långa ord och 
genomsnittlig meningslängd. Tabellen nedan ger en fingervisning om 
texternas komplexitetsgrad.  
 
 ORIGINALTEXTEN POPULÄRTEXTEN 
LIX-värde 56 42 
Andel långa ord 62 %  31 % 
Genomsnittlig 
meningslängd 

17, 1 ord/mening 17,7 ord/mening 
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Sammanfattning av textanalysen 
 
I denna tabell sammanfattar jag resultaten av den jämförande textanalysen. 
 
 ORIGINALTEXTEN POPULÄRTEXTEN 
Informell/formell Många formella 

uttryck.  
Inga informella 
uttryck. 

Vissa formella 
uttryck.  
Många informella 
uttryck.  

Monologisk/dialogisk Inga utåtriktade 
språkhandlingar.  
1 personligt  
pronomen.  
Många passiver. 

4 utåtriktade frågor.  
8 personliga 
pronomen. 
Få passiver. 

Abstrakt/konkret 40 % konkreta 
substantiv. 
60 % abstrakta 
substantiv. 
4 % rumsadverbial. 
Jämn fördelning av 
statiska/dynamiska 
verb. 

69 % konkreta 
substantiv. 
31 % abstrakta 
substantiv.  
3 % rumsadverbial. 
Jämn fördelning av 
statiska/dynamiska 
verb. 

Nominal/verbal 3,4 substantiv/verb 1,7 substantiv/verb 
Grad av komplexitet LIX 56 

62 % långa ord 
17, 1 ord/mening 

LIX 42 
31 % långa ord 
17,7 ord/mening 

 
Originaltexten är mer formell, nominal och monologisk än populärtexten. 
Fördelningen av rumsadverbial och statiska resp. dynamiska verb är jämn 
mellan de båda texterna, men originaltexten innehåller nästan dubbelt så 
många abstrakta substantiv som populärtexten, vilket sammanlagt gör 
originaltexten till mer abstrakt text än populärtexten. Meningarna är 
ungefär lika långa i de båda texterna, men originaltexten har fler långa ord 
och ett högre LIX-värde. Dessutom finns det många fler facktermer i 
originaltexten än i populärtexten. Sammanfattningsvis innehåller alltså 
originaltexten fler stildrag som brukar förknippas med svårbegriplighet än 
populärtexten. 
 
Försökspersoner 
 
Testet utfördes på en storföreläsning för studenter på grundkursen i 
svenska. Totalt 88 studenter gjorde testet, varav 43 läste originaltexten och 
45 den populariserade texten. De flesta försökspersonerna kan förutsättas 
vara obekanta med texternas ämne. 
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Resultat 
 
Testet visade generellt sett stora skillnader mellan de två olika text-
versionerna. Vissa skillnader är dock mer statistiskt signifikanta än andra. 
Här följer en kort genomgång av resultaten, som sedan diskuteras mer 
utförligt i diskussionskapitlet. 
 
Lästiden 
 
Det är oklart om lästiden visar hur lätta eller svåra texterna varit att läsa. 
Den genomsnittliga lästiden är något lägre för populärtexten, där man läst i 
genomsnitt 18,9 tecken per sekund. För originaltexten är motsvarande 
värde 16,7 tecken per sekund. Men resultatet är inte signifikant. Risken för 
att det är tillfälligheter som ligger bakom den uppmätta skillnaden mellan 
grupperna är så stor som 15 procent (p=0,15).  Variationsindexvärdena är 
höga, 30 procent för populärtexten och 48,5 procent för originaltexten, 
vilket visar att standardavvikelserna är större än normalt. Vi kan sluta oss 
till att texterna går ungefär lika snabbt att läsa (trots att skillnaden inte är 
signifikativ), men sannolikheten för att andra faktorer än begripligheten 
spelat in är också relativt stor. 
 
Innehållsfrågorna 
 
De två testgrupperna har lyckats olika väl med att besvara de fyra 
innehållsfrågorna. Jag räknar här bort den första innehållsfrågan, som 
uppmanar försökspersonerna att beskriva vad de uppfattat att texten 
handlar om, eftersom denna fråga inte har ett rätt svar och därför inte 
heller kan kvantifieras och jämföras på samma sätt som de övriga 
innehållsfrågorna. Jag har givit en poäng för varje rätt svar. Fråga sex och 
sju var öppna och kunde därför få flera rätta svar. Jag har i de tveksamma 
fallen givit rätt för svar som I abborrgalla på frågan Vad säger texten om var i 
Östersjön man kan finna klor? och Långt borta på frågan Vad säger texten om var 
utsläppen av PCB och DDT sker?. Jag har med andra ord varit en tämligen 
välvillig rättare av testet.  
 
Medelvärde 
Resultatet visar att de som läst populärtexten - populärgruppen - har svarat 
rätt på i genomsnitt en fråga mer än de som läst originaltexten - 
originalgruppen (se Diagram 1). Det innebär att populärgruppen fick 70 
procent fler rätt än originalgruppen. 
Sannolikheten för att det är slumpen som styrt utfallet är mycket låg: 
p=0,000002.  
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Fördelning  
De försökspersoner som läste den populariserade texten har alltså lyckats 
med flest frågor. Men vilka frågor har flest personer svarat rätt på?  
De två alternativfrågorna fyra och fem har fått flest rätta svar (se Diagram 
2). För populärgruppen tycks alternativen vara lika lätta, då båda frågorna 
besvarats korrekt av 82 procent var. Även för originalgruppen var dessa 
frågor lättast och också relativt likvärdiga. 53 procent har svarat rätt på 
fråga fem, och 49 procent på fråga fyra. 
 Det är färre som har lyckats med de öppna återgivningsfrågorna. 
Sämst har det gått med fråga sju. Det är bara 16 procent av originalgruppen 
och 47 procent av populärgruppen som svarat rätt på frågan. Fråga sex var 
lättare att besvara. 40 procent av originalgruppen har svarat rätt, och 62 
procent av populärgruppen.  
 Det är alltså lättare att svara på flervalsfrågor än på 
återgivningsfrågor, vilket troligen hänger samman med att flervalsfrågorna 
endast kräver att man minns att man sett informationen tidigare medan 
återerinringsfrågorna kräver att man plockar fram den ur minnet (Melin 
2000:128). 
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Uppskattningsfrågorna 
 
Jag har kvantifierat graden av uppskattning så att minst uppskattning 
(motsvarande svaret Nej) har fått lägst poäng (1) och högst uppskattning 
(motsvarande svaret Ja, verkligen) har fått högsta poäng (4).  
 De olika uppskattningsfrågorna rör delvis olika aspekter av texten. 
Två av frågorna rör textens begriplighet, medan en rör läsarnas förtroende 
för texten och en deras intresse för texten.  
 Det finns troligen en korrelation mellan texters begriplighet och 
graden av intresse den väcker, men intresset kan även bero på andra 
faktorer, som ämnet och den stilistiska framställningen. Eftersom de fyra 
frågorna behandlar delvis olika aspekter av texten är det troligen mer 
givande att titta på resultatet för varje enskild fråga än för alla frågor 
sammanlagt.  
 Resultatet skiljer sig mellan de olika frågorna, och de har olika grad av 
signifikans (se Diagram 3).  

 
 
Ett tydligt resultat är att den populariserade texten är lättare att förstå enligt 
tespersonernas egna uppskattningar. Fråga tre (Var texten lätt att förstå?) har 
fått 3,3 poäng av populärgruppen och 2,1 poäng av originalgruppen. Mätt i 
procent är populärgruppens uppskattning 52 procent högre än 
originalgruppens. Spridningen i originalgruppens resultat följer inte normal-
fördelningskurvan, varför variationsindex ligger på 39 procent. Populär-
gruppen har dock en normal standardavvikelse. Variationsindex ligger för 
denna grupp på 17 procent.  
 Den stora spridningen i originalgruppen kan bero på att ingen i 
originalgruppen har svarat Ja, verkligen på frågan. Svaren är alltså spridda 
över tre grader av uppskattning, trots att det finns fyra grader. 
Signifikansen för skillnaden är hög: p=0,0000000002. 
 Den snarlika frågan Var texten lätt att läsa? gav liknande resultat. 
Medelvärdena ligger här på 3,3 för populärtexten och 2,4 för originaltexten. 
Också i det här fallet avviker originalgruppens standardavvikelse från det 
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normala (variationsindex = 31 procent), möjligen av samma anledning som 
för fråga tre. Populärgruppens variationsindex håller sig inom gränsen för 
det normala (18 procent). Signifikansvärdet är även här högt: 
p=0,00000001. 
 Svaren på frågan Ingav texten förtroende? visar på ett resultat som skiljer 
sig från de övriga resultaten. De båda grupperna graderar respektive text 
ungefär likadant, med viss övervikt för originalgruppen (fem procent). 
Detta hade kunnat vara ett intressant resultat, om inte signifikansen hade 
varit så låg. Signifikansvärdet är p=0,21, vilket innebär 21 procents risk för 
att tillfälligheter ligger bakom skillnaden mellan grupperna. Det finns med 
andra ord inte tillräckliga belägg för att det skulle finnas någon skillnad i 
graden av förtroende som texterna inger. Man kan dock dra slutsatsen att 
texterna är ungefär lika förtroendegivande. 
 Den sista frågan (Var texten intressant?) visar en skillnad på 37 procent. 
Det råder här, såsom för frågorna rörande texternas begriplighet, en tydlig 
skillnad mellan grupperna. Skillnaden är dock mindre än för dessa frågor. 
Variationsindex är 26 procent för populärgruppen och 44 procent för 
originalgruppen. Signifikansvärdet är högt, om än lägre än för de två 
begriplighetsfrågorna: p=0,00002. 
 
Sammanfattning av resultaten 
 
Resultaten visar att populärtexten generellt sett är mer begriplig än 
originaltexten, förutsatt att frågorna mäter begriplighet (såsom denna term 
definierats för testet). Populärgruppen har svarat rätt på fler frågor, läst 
texten på kortare tid, och uppskattat sin text som mer lättläst, lättförståelig 
och intressant än originalgruppen.  
 I fråga om lästiden är signifikansen så låg att det är svårt att avgöra 
vilken relation resultatet har till texternas grad av begriplighet. Bristen på 
enhetlighet i resultatet ger anledning att fundera över om någon annan 
faktor, som testsituationen eller försökspersonernas tolkning av uppgiften, 
kan ha påverkat resultatet i lika stor grad. 
 Uppskattningen av hur förtroendegivande texterna är visar ett 
annorlunda resultat än övriga frågor. Uppskattningen är här jämn, med viss 
övervikt för originalgruppen. Skillnaden mellan grupperna är inte statistiskt 
signifikativ, men man kan dra slutsatsen att uppskattningen är ungefär lika 
stor för de båda grupperna.  
 
 
Diskussion 
 
I detta kapitel ska jag diskutera dels testresultaten, dels populärvetenskap 
och begriplighet på ett övergripande plan. 
 
Om resultaten 
 
Är resultaten tillförlitliga? 
Testresultaten är tydliga: populärtexten är begripligare än originaltexten, 
även då de statistiskt tveksamma fallen sorterats bort. Men är resultaten 
tillförlitliga? Har testet utformats på ett passande sätt?  
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 Låt oss börja med lästiden. Vi har redan konstaterat att spridningen 
är så stor att resultatet är svårtolkat. Det är svårt att mäta lästid. Test-
situationen kan i många fall stressa försökspersonen, vilket ger en kortare 
lästid än vanligt. Det finns troligen också försökspersoner, som läser 
långsammare och noggrannare i en testsituation. I detta test har 
försökspersonerna själva fått ta tid på läsningen, vilket naturligtvis också 
kan ha påverkat resultatet. Vissa försökspersoner har troligtvis mätt tiden 
mer exakt än andra och vissa har angivit den mer exakt än andra i 
frågeformuläret. Grupperna är dock så stora att resultatet kan ses som en 
tillförlitlig fingervisning om texternas svårighetsgrad.  
 När det gäller innehållsfrågorna finns det två tänkbara felkällor: dels 
frågornas formulering, dels om frågorna enbart gäller avsnitt som är 
omskrivna i populärtexten. Om en fråga är oklart formulerad skulle det 
kunna innebära att den i stället för att mäta begripligheten mäter vilka som 
kunnat tyda en fråga rätt. Om en fråga enbart gäller ett omskrivet avsnitt 
finns risken att man inte mäter texternas övergripande begriplighet, utan 
bara förståelsen av ett specifikt avsnitt.   

Det är i detta fall tämligen svårt att veta vad försökspersonerna tyckt 
om frågornas formulering, eftersom de inte fått chansen att uttala sig om 
testet. En indikator kan dock vara om en fråga fått färre rätta svar än andra. 
I testmaterialet har det visat sig att framför allt fråga sju varit svår att 
besvara. En förklaring till detta är att frågan är oklart formulerad (Vad säger 
texten om var utsläppen av PCB och DDT sker?). Den fokuserar på själva 
skeendet, dvs. var gifterna släppts ut, medan texterna fokuserar på hur 
gifterna färdats in i Sverige. Frågan formulerades om efter pilottestet, då 
vissa försökspersoner missuppfattat formuleringen varifrån PCB och DDT 
kommer. Det kan även tolkas som från vilka ämnen eller från vilken sorts 
industri. I efterhand kan denna formulering tyckas tydligare, varför det 
kanske hade varit bättre att behålla den. En alternativ förklaring till att 
frågan varit svår att besvara är att svaret inte nämns explicit i texterna. En 
tredje förklaring är att frågan ligger sist i testet. Det är möjligt att flera av 
försökspersonerna hade mindre ork och intresse av att svara. Det är också 
möjligt att de mindes sämre än i början av testet. Det är med andra ord 
troligen inte formuleringen som ensam avgör testresultatet. 

En annan formulering som vissa försökspersoner har reagerat på är 
orden Vad säger texten om som inleder frågorna. Denna formulering var 
tänkt att förhindra försökspersonerna från att söka information i minnet 
för att besvara var t.ex. utsläpp av PCB sker. I fem fall av 88 tycks 
formuleringen dock ha förvirrat försökspersonen. Orden har dels kunnat 
tolkas som att det är den exakta ordalydelsen som efterfrågas, dels som att 
det är förekomsten av information om det nämnda ämnet som efterfrågas. 
Detta har framkommit i de öppna frågorna, då försökspersonerna skrivit 
svar som Den säger inte exakt var i Östersjön och Ingenting alls. De allra flesta 
har dock inte visat tecken på att de störts av formuleringen. 

Många av frågorna i testet gäller avsnitt som skrivits om i den 
populariserade versionen. Informationen om varifrån PCB och DDT 
kommer är t ex. mer framlyft i populärtexten än i originaltexten. Frågan är i 
vilken grad detta har påverkat svarsresultaten. Beror skillnaderna mellan 
grupperna enbart på detta eller är det en faktor bland flera?  
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Låt oss ta ett exempel där det är oklart vilken faktor som haft störst 
inverkan. Fråga fem (Vad säger texten om hur man går till väga när man ska 
undersöka hur mycket klor det finns i vattnet?) har fått 37 rätta svar i 
populärgruppen och 23 i originalgruppen. Avsnittet där svaret finns är 
formulerat på följande vis i originaltexten:  
 
För att kunna studera spridning och effekter av denna typ av föreningar valdes en av 
klorfenolerna, 4, 5, 6-triklorguajakol, som modellsubstans.  
 
I populärtexten formulerades samma avsnitt om så här: 
 
Innan jag satte igång med undersökningen valde jag ut en särskild typ av klor: klorfenolen 
4, 5, 6-triklorguajakol. Jag bestämde mig för att leta efter den här typen av klor i abborrar 
(…) 
 
Här har facktermen modellsubstans ersatts med en särskild typ av klor, vilket 
förtydligar innehållet. I den omskrivna texten har tidsföljden (Innan jag satte 
igång) lyfts fram på bekostnad av den villkorliga satsen som inleder 
originaltextens avsnitt. Detta för att förtydliga de olika steg som en 
vetenskaplig undersökning tar (dvs. metod innan analys), vilket är 
redundant information i en fackvetenskaplig text, men informativt i en 
populärvetenskaplig dito (Eriksson & Svensson 1986:143). 

Utifrån denna information skulle man kunna sluta sig till att 
skillnaderna i antal rätta svar enbart beror på omskrivningen av avsnittet i 
fråga. Men resultaten visar att de flesta i originalgruppen som svarat fel 
främst kryssat för svarsalternativ c (Man mäter mängden av PCB och DDT). 
Detta antyder att det kan ha varit svårt för försökspersonerna att hålla isär 
de olika gifterna, vilket inte är konstigt efter en mer eller mindre snabb 
genomläsning av en text med mycket ny information. Men att så många i 
originalgruppen svarat så fel på frågan antyder också att försökspersonerna 
i populärgruppen skulle kunna ha en större övergripande textförståelse än 
originalgruppen. Denna textförståelse har då förvärvats inte bara i detta 
specifika avsnitt utan genom läsningen av hela texten.  

Man kan också diskutera huruvida uppskattningsfrågorna är 
välformulerade. Ett grundläggande problem när man ska värdera någonting 
på en skala är att man inte har något bestämt att jämföra med. Det 
problemet kan man i detta fall inte komma ifrån.  

Frågan Var texten intressant? upplevdes av ett par av personerna som 
utförde pilottestet som malplacerad, eftersom miljöföroreningar är ett 
ganska otäckt ämne. De förknippade således intressant med trevligt, gemytligt. 
Å andra sidan menade andra personer som gjorde pilotestet att miljöfrågor 
är just intressanta att läsa om, då i meningen viktiga, givande.  

Låt mig också säga något om variationsindex. I många av fallen är 
detta värde större än normalt. Det är vanligt att resultaten får detta utfall 
när man testar på en grupp studenter av denna storlek (Muntlig uppgift 
från Lars Melin). Statistiskt sett är dock graden av signifikans viktigare än 
spridningen. Därför bör resultaten vara även statistiskt tillförlitliga. 

Slutligen till den viktiga frågan om texten kunde ha skrivits om på ett 
annat sätt än jag gjorde? Det verkar inte rimligt att man skulle kunna testa 
populariseringsgreppen ett och ett, eftersom flertalet grepp förutsätter en 
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viss stil. Däremot hade man i en större studie kunnat variera proportion-
erna av popularisering i flera texter för att få en mer nyanserad bild av 
sambanden mellan populariseringsgrepp och begriplighet.  
 
Är resultaten generaliserbara? 
En annan viktig fråga som gäller testresultaten är huruvida resultaten kan 
generaliseras eller inte. Är försökspersonernas resultat likvärdiga med de 
resultat man skulle kunna få från de verkliga läsarna?  
 De verkliga läsarna är dels en bred allmänhet med intresse för 
forskning, dels gymnasieelever. Gymnasieeleverna har förmodligen i 
genomsnitt mindre intresse för forskning än de övriga besökarna eftersom 
de inte kommit av eget intresse, utan som en del av undervisningen. Vilka 
är dessa läsares läsmål? Sannolikt att få en inblick i ett ämne, en 
introduktion till vidare läsning eller, som fallet skulle kunna vara för 
gymnasieeleverna, att läsa på innehållet för att sedan kunna göra intryck på 
eller bevisa sin aktivitet för läraren. Läsmålet för försökspersonerna är 
naturligtvis annorlunda. De har som mål att genomföra testet, och grundar 
inte sin läsning på genuint intresse (med eventuella undantag). Deras läsmål 
liknar därför gymnasieelevernas mer än de övriga läsarnas.  

Försökspersonerna har troligen större erfarenhet av akademisk text 
än den genomsnittlige forskardagsbesökaren har, vilket gör att original-
texten skulle kunna vara svårare att förstå för de verkliga läsarna och 
därmed ge en ännu större skillnad i förståelse mellan de olika texterna. 
Försökspersonerna har dock förmodligen inte större bakgrundskunskaper 
om miljöföroreningar än den genomsnittlige forskardagsbesökaren har. Det 
är dessutom förmodligen fler av de verkliga läsarna som valt ut just denna 
artikel för att de har förkunskaper i ämnet, eller för att de är särskilt 
intresserade av det.   

Det finns naturligtvis också skillnader mellan testsituationen och den 
naturliga lässituationen. Som jag redan nämnt kan testsituationen stressa 
läsaren, eller motivera denne att läsa noggrannare än vanligt. Eventuellt kan 
testsituationen också styra läsarens uppmärksamhet i andra riktningar än 
den skulle ha gått i den naturliga lässituationen. Det är därför det under-
lättar att ha stora grupper så att dessa variabler jämnar ut sig mellan grupp-
erna (dvs. det finns några i varje grupp vars läsning påverkas av testsitua-
tionen). 
 
Är resultaten användbara?  
Slutligen vill jag diskutera huruvida detta test lyckats mäta begriplighet eller 
inte, och hur användbara resultaten är.  

Gunnarsson (1982) skulle hävda att testet mäter endast de grund-
läggande graderna av förståelse. Uppskattningsfrågor liksom flervalsfrågor 
är i hennes mening inte tillförlitliga verktyg att mäta begriplighet med. Med 
tanke på hur jag definierat begriplighet för den här undersökningen kan 
man hävda att resultaten är användbara som ett bevis för att 
populariseringsgrepp gör en text mer begriplig. De säger med andra ord 
någonting tydligt om vilken inverkan populariseringsgrepp har på graden av 
de ytligare nivåerna av begriplighet. 
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Om populärvetenskap och begriplighet 
 
Låt mig slutligen sätta in denna undersökning i ett större sammanhang. Vi 
har sett hur en populärvetenskaplig artikel blir mer begriplig när den tillförs 
populariseringsgrepp. Men artikeln är inte tänkt att ge vare sig djupa 
kunskaper eller djup förståelse, utan ska bara ge en introduktion till ämnet, 
varför enbart den ytligare förståelsen har kunnat mätas.  

Vilket värde har då denna ytligare förståelse? Man skulle till exempel 
kunna argumentera att det på Forskardagarna borde finnas en mer utförlig 
populär variant på avhandlingen som intresserade besökare kan ta del av, 
eller att den översiktliga artikeln borde ersättas med en mer djupgående.  

Detta är ett förslag bland flera möjliga. Det viktiga är att man inom 
universiteten och även från regeringens sida gör klart för sig vilken 
förståelse man vill uppnå med den tredje uppgiften. Nästa fråga blir hur 
denna förståelse ska uppnås. Detta innebär troligen att mer forskning om 
den språkliga framställningen behöver göras, för att man sedan ska kunna 
ta ställning till hur populärvetenskap i textform bör utformas. 

En näraliggande fråga är: Vilken kunskap vill man förmedla? Man 
skulle kunna argumentera att det inte är viktigt med djupare begriplighet i 
populärvetenskap, eftersom kunskapen oftast inte ska omsättas i handling. 
Men de flesta skulle nog vara eniga om att det vore önskvärt att kunskapen 
införlivades i omvärldsuppfattningen och gav oss klokare medborgare.  

Är det då den nya kunskapen eller vetenskapen som verksamhet som 
man vill förmedla till allmänheten (jfr Kärnfelt 2001, s. 33-34)? Hur texten 
ska utformas beror också på hur man besvarar denna fråga. Det är 
förmodligen svårare att skriva begripligt och intresseväckande om man 
samtidigt vill skriva en vetenskapligt hållbar text. En av de största 
svårigheterna vid författandet av en populärvetenskaplig text, är att gå 
balansgången mellan att förmedla vetenskapen på ett så vederhäftigt sätt, 
att man undviker kritik från sina kolleger, och att förmedla innehållet på ett 
så begripligt sätt, att publiken vill och kan ta det till sig (Kärnfelt 2001:26). 
Hur denna balansgång ska gås är också en av de viktiga frågor som både 
regeringen, som utfärdat lagen, och universiteten, som är skyldiga att följa 
denna lag, borde ta ställning till. 
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Bilaga 1. Testfrågor 
 

1. Fyll i hur lång tid det tog för dig att läsa texten: _____ min, _____ sek. 

 

2. Svara genom att ringa in ett svarsalternativ per fråga. 

 

Var texten lätt  

att förstå? 

 

Ja, verkligen Ja, ganska Nja Nej 

Ingav texten 

förtroende? 

 

Ja, verkligen Ja, ganska Nja Nej 

Var texten  

lätt att läsa? 

 

Ja, verkligen Ja, ganska Nja Nej 

Var texten  

intressant? 
Ja, verkligen Ja, ganska Nja Nej 

 

3. Beskriv med högst sju ord vad du uppfattade att texten handlade om: 

 

4. Vad säger texten om spridningen av PCB och DDT i Sverige?    

 

a) Man kan endast spåra dessa gifter i sjöar med hög näringshalt.  

b) Dessa gifter har spridits sedan början av 60-talet. 

c) Det finns högre halter av dessa gifter i södra Sverige än i norra. 

 

5. Vad säger texten om hur man går till väga när man ska undersöka hur mycket klor det finns i 

vattnet? 

 

a) Man mäter mängden av en typ av klor. 

b) Man mäter mängden av allt klor. 

c) Man mäter mängden av PCB och DDT. 

 

6. Vad säger texten om var i Östersjön man kan finna klor? 

 

7. Vad säger texten om var utsläppen av PCB och DDT sker? 
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Bilaga 2. Originaltexten 
 
Lokala och globala miljöföroreningar i svenska 
vattendrag 
 
– en studie av PCBer, DDTer, 4,5,6-triklorguajakol och deras 
omvandlingsprodukter. 
 
Institutionen för Miljökemi har fått en ledande roll inom sitt forskningsområde. 
Det beror bland annat på metodutveckling, syntes och analys av miljöföroreningar 
och dess omvandlingsprodukter. Men även ett nära samarbete mellan kemister och 
biologer vid andra institutioner har bidragit till miljökemins betydande roll.   

Denna studie är inriktad på analys av två grupper av miljöföroreningar. Dels 
4,5,6-triklorguajakol som är en klorfenol typisk för utsläpp från klorblekning av 
pappersmassa, dels PCB och DDT med mer global spridning.  
 
Fiskgalla – ett sätt att spåra utsläpp 
Stora mängder klorfenoler har släppts ut i Östersjön i samband med klorblekning 
av pappersmassa. Framförallt skedde detta under 80-talet. För att kunna studera 
spridning och effekter av denna typ av föreningar valdes en av klorfenolerna, 4,5,6-
triklorguajakol, som modellsubstans.  

I en av dessa studier samlades abborrgalla och vattenprov in, dels utanför ett 
massablekeri, dels från olika stationer längs svenska Östersjökusten. Vatten och 
gallprov analyserades med gaskromatografi. Resultatet påvisade mycket låga halter 
klorfenoler, men oväntat kunde man även spåra klorfenoler i galla från de mest 
isolerade stationerna längs kusten. Idag har klorblekning av pappersmassa upphört 
och ersatts av andra blekningsmetoder.  
 Metoden att analysera miljöföroreningar i fiskgalla används dock idag för 
studier av andra substanser, till exempel triklosan, ett bakteriedödande medel i 
hygienartiklar som idag släpps ut i stora mängder.  
 
PCB och DDT i svenska sjösediment 
PCBer och DDTer ingår sedan 60-talet i de svenska nationella övervaknings-
programmen av miljögifter i fågel, fisk och däggdjur. I min avhandling presenteras 
för första gången resultatet från en landsomfattade tillståndskartering av 
bakgrundshalter av luftburna organiska miljöföroreningar i sediment från svenska 
insjöar och då särskilt i näringsfattiga skogssjöar. Studien gjordes i samarbete 
mellan Stockholms universitet och IMA (Institutionen för Miljöanalys vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet).  
 Under studien observerades avtagande halter av PCB och DDT från södra 
mot norra Sverige. Detta spridningsmönster liknar mönstret för svavel och antyder 
att sjöarna framförallt är påverkade av långväga källor utanför Sverige.  
Studien visade även att sjöarnas näringsstatus har en tydlig effekt på halten av 
organiska miljögifter. I sjöar i Södermanlands- och Upplandsområdet var halterna 
av såväl PCB som DDT och HCB lägre i de näringsrika än i de näringsfattiga 
sjöarna. Dessa sjöar har liknande exponering för organiska miljögifter, men mycket 
varierande trofigrad, från oligotrofa till hypertrofa, med totalfosforvärden från 8 till 
113 ug/L.  
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Bilaga 3. Populärtexten 
 
Fiskarna hjälper oss att se hur vattnet mår 
 
Runt om i våra svenska sjöar och i Östersjön simmar fiskar med gift i magen. 
Gravida kvinnor får veta att de absolut inte ska äta av dessa fiskar och i vattnen 
ligger gamla föroreningar kvar sedan decennier tillbaka. 
 Det låter kanske som en otäck science fiction-historia, men i själva verket finns 
gifter kvar i många år efter att de släppts ut, både i våra vatten och i de varelser som 
bor där. Men skulle detta innebära att man inte längre kan ta ett dopp en varm 
sommardag? Och hur kan man ta reda på hur vattnet mår?  
 
Fiskgalla – ett sätt att spåra utsläpp 
På 80-talet blekte man mycket pappersmassa med klor, som sedan släpptes ut i 
Östersjön. Nu för tiden använder man mindre miljöfarliga metoder för att bleka 
pappersmassan. Men hur mycket av kloret finns kvar idag? 
 Innan jag satte igång med undersökningen valde jag ut en särskild typ av klor: 
klorfenolen 4, 5, 6 – triklorguajakol. Jag bestämde mig för att leta efter den här 
typen av klor i abborrar, eller närmare bestämt i abborrgalla, eftersom forskare har 
upptäckt att fiskgalla är ett av de bästa undersökningsobjekten när det gäller 
miljöföroreningar. 
 Jag undersökte abborrar och vatten utanför ett massablekeri och från olika 
stationer längs den svenska östersjökusten. Resultatet visade mycket låga halter av 
klor, men förvånande nog kunde jag även se spår av klor i fiskarna som fanns längs 
östersjökusten. Med andra ord kan gifterna spridas över mycket stora områden. Det 
är alltså inte säkert att vattnet vid just din brygga är rent bara för att det är tiotals 
mil till närmsta massablekeri.  
 
Luften för med sig gifter från andra länder 
Ända sedan 60-talet har forskare varit medvetna om att PCB och DDT, två av 
världens vanligaste gifter, finns i svenska fåglar, fiskar och däggdjur. Men aldrig 
tidigare har någon presenterat en landstäckande genomgång av spridningen av 
dessa gifter. I min studie har jag undersökt luftburna miljöföroreningar i svenska 
insjöar. Det är således luften som för med sig föroreningarna och dessa hamnar så 
småningom i våra sjöbottnar.  
 Men vilka blev då resultaten av denna genomgång? Jo, att ju längre norrut man 
kommer, desto mindre PCB och DDT hittar man. Detta spridningsmönster liknar 
mönstret för svavel och beror förmodligen på att sjöarna är påverkade av långväga 
källor utanför Sverige. Det betyder att det mesta av gifterna har färdats med luften 
från andra delar av världen.  
 
Föroreningarna trivs i sjöar med lite näring 
I undersökningen visade det sig också att sjöarnas näringsstatus har en tydlig effekt 
på halten av miljögifter. I sjöar i Södermanlands- och Upplandsområdet var 
halterna av såväl PCB som DDT lägre i de näringsrika än i de näringsfattiga 
sjöarna. De här sjöarna har varit lika utsatta för miljögifter, men har alltså olika 
mängder av näringsrika växter. Med andra ord är det farligare att bada i en sjö med 
lite växter i, dvs. en näringsfattig sjö, än i en med mycket växtlighet. 
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