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Att skriva välstrukturerade skriftliga uppgifter
Mia Mårdberg
Skrivarverkstaden

Mål
•
•
•

Du känner till grundprinciperna i hur du skapar ett kontrakt med din läsare
Du känner till grundprinciperna för styckesindelning för att effektivt kunna sortera
innehållet i din text
Du vet vad en kärnmening i ett stycke är och hur den kan förtydliga innehållet och
strukturen i din text

Skrivandet är ett hantverk. Du kommer att utvecklas i ditt vetenskapliga skrivande.
Reflektera över hur du skriver och varför.
Att skapa tydliga sammanhang i din text:
• Lägg mycket tid på planeringsfasen.
• Fokusera på helheten först.
• Tydligt fokus på ditt syfte och dina frågeställningar ger en röd tråd.
• Planera ditt skrivande noggrant. Om du har en tydlig plan, en disposition, vid sidan
av dig när du skriver underlättar det.
•
•
•

Planera in vilka källor du ska använda i varje del av din text.
Översikt: titel, inledning, avslutning, referenslista. Behövs i princip alltid.
Bestäm vilka rubriker du ska använda. Ibland har läraren gett dig en mall.

•

Det viktigaste är att ha ett tydligt specificerat avgränsat syfte och tydliga
frågeställningar samt att hålla sig till dessa.
Vaga, generella formuleringar riskerar att leda till en ytlig och ofokuserad
undersökning och framställning.

•
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Skapa överskådlighet genom att:
RÅD 1. Skapa ett övergripande kontrakt med din läsare om vad du avser att ta upp.
Inledningen är avgörande för tydligheten i strukturen av din text. Skriv att du ämnar ta upp
A,B,C i den ordningen.
RÅD 2. Medvetet sortera in och avgränsa ditt innehåll i välfokuserade stycken.
Styckesindelning
• Avgränsa, sortera dina idéer i olika stycken. Logiska principer styr.
• En sak/ämne/aspekt i taget!
• Styckesindelningen ska ge läsaren överblick och hjälp att följa resonemanget.
• Ett stycke = en tankegång fokuserad på en idé, ett avgränsat ämne.
En mening = en tanke
• För långt: en sida
• För kort: en mening
Kärnmening:
• Uttrycker styckets huvudidé.
• Talar om vad stycket ska fokusera på.
• Kommer ofta först i stycket.
• Underlättar läsningen och förståelsen.
Sammanhang inom stycken:
• Formulera en kärnmening. Alla meningarna förhåller sig till denna (exemplifierar,
utvecklar, stödjer etc.)
• Signalera tydligt hur varje mening förhåller sig logiskt till meningen före och efter.
Skapa sammanhang genom att skriva kärnmeningar som relaterar till
textens huvudsyfte
Alla kärnmeningar bör kunna relateras till textens huvudsyfte
• Skapa ett kontrakt med din läsare om din texts struktur
• Använd styckesindelning för att presentera dina idéer på ett logiskt sätt
• Använd kärnmeningar genomgående som signalerar textens huvudfokus just då.
• Använd sambandsmarkörer för att binda samman idéer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________SKRIVARVERKSTADEN
Målet är att du ska utvecklas i ditt skrivande av vetenskapliga texter. Vi går igenom några
sidor av din text och diskuterar konkreta förslag och strategier för förbättringar
Boka tid för handledning via
Mia.mardberg@hig.se skrivarverkstaden@hig.se

