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Beskrivning av workshop/forskarutbildningkurs «Att 
skriva den perfekta artikeln» vid HSD, H19-V20 
 
Att skriva artiklar är, antingen vi vill eller ej, det som ger mest pinnar1 i HSD:s kassa, och det som 
ger varje enskild forskare mest ”bang for the buck” meriteringsmässigt. Att lära sig the (not so) 
Noble Art of Article Writing, bör därför vara en väsentlig komponent i såväl forskarutbildningen 
som HSD:s kollegium och övriga till sin helhet. 
 
”Men vi har ju redan kursen Academic Writing” hör vi er säga. Och ja – den kursen är en alldeles 
utmärkt kurs för doktoranderna. Men den handlar dels ’bara’ om forskarutbildningen, och därtill 
bara om akademiskt skrivande generellt och inte så mycket om hur man gör för att planera, 
strukturera och förhålla sig till reviewers, samt om olika tidskrifters olika nycker och stilar. Denna 
workshopstrimma (tillika forskarutbildningskurs för de av er som är intresserade av att få poäng för 
denna kurs) är därför tänkt som en fortsättning på Academic Writing kursen. 
 
Kursen är, som ni ser ovan, inte tänkt att endast vara en forskarutbildningskurs.2 Nej – detta blir ett 
Kinderägg med tre önskningar i ett: Det blir 1) en kurs, 2) en workshopbetonad seminariestrimma 
för all intresserad personal vid institutionen, samt 3) en publikation – för dem av er som så önskar i 
ett temanummer i – förhoppningsvis - tidskriften Utbildning och Demokrati, där såväl estet- som 
so-sidan av fr.a. HSD men även från andra håll kan rymmas under gemensamt överenskommen 
ämnesdidaktisk orienterad tematik. Vi hoppas även kunna bjuda in såväl seniora som juniora att 
publicera sig – antingen från institutionen eller externt (t.ex. våra gästprofessorer, men också andra 
vid andra institutioner eller lärosäten). Tanken är att vi forskare, tillsammans, kan generera en 
fantastisk workshophistoria/kurs som sparkar igång en bättre och mer effektiv publiceringskultur på 
i första hand institutionen. Därtill tänker vi att det inte skadar att ta ett varv kring vad det innebär 
med olika referenshanteringsstilar (APA, Oxford, Harvard etc). 
 
Vi tänker oss att workshop:en/forskarutbildningskursen löper under hela nästa läsår, det vill säga 
under H19 och V20.  
 
Datum och tider för vår workshop/fo-utbildningskurs är redan inbokade (se ”Upplägg…”). 
Workshop:en/forskarutbildningskursen kommer att vara väldigt laborativ, och hands-on-orienterad: 
vi hjälper varandra framåt genom att konkret – och samtidigt – skriva en artikel som del av 
kursuppgiften. 
 
 
Vi tror detta kan bli roligt och givande, och hoppas att ni också tycker det! 
 
/Ketil T och Maria O, workshop-/kursansvariga 

                                                 
1 Om någon vet historiken bakom begreppet ”pinnar” i detta sammanhang så informera gärna en stackars invandrare 

vid tillfälle (featuring Ketil) 
2  Det kommer, om så önskas, att ges möjlighet för forskarstuderande att ’ta poäng’ på denna kurs (7,5 hp på 

kvartsfart), enligt kursplan. 
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