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“Paradoxically, writing is such an obvious and integral part of 

postgraduate study that we sometimes take it for granted and so fail to 

manage it as deliberately as we would manage, say, the data collection.” 

(Brown, 1994) 

  

“Research writing is likely to require as much if not more cognitive effort 

than the design and implementation stages of research.” (Torrance & 

Thomas, 1994) 

 

“Many people have the idea that they know what they want to say and all 

they need to do is write it down. But this is rarely the case. Rather, writing 

helps you discover what you mean.” (Zeiger, 2000) 

 

“The substance of thought and the expression of thought are so 

inextricably intertwined that changes in either will affect the quality of the 

other.” (Gopen & Swan, 1990) 

 

“Write! Write, damned you! As long as the dissertation is unwritten it does 

not exist – however much you try to convince yourself and those around 

you it does.” (Stenström, 2003) 

 

”If you want to be a writer, you must do two things above all others: read 

a lot and write a lot. There’s no way around these two things that I’m 

aware of, no shortcut.” (King, 2000) 

 

”Excellence is a habit.” (Aristoteles) 
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Hur lär man sig skriva vetenskapliga 
artiklar? 
 
Denna kurs handlar om vetenskapligt skrivande, med fokus på den 
vetenskapliga artikeln. Vad krävs för att bli duktig på att skriva 
vetenskapliga artiklar? Hur viktig är kunskap som byggs upp genom 
erfarenhet respektive kunskap man kan läsa sig till i böcker eller tillägna 
sig genom att gå kurser som behandlar ämnet? Finns det genvägar? Denna 
text reflekterar lite kring lärande, att skriva vetenskapliga artiklar och 
själva kursen. 
 
 
Tyst och explicit kunskap 
 
Det finns principer för vetenskapligt skrivande, t.ex. med avseende på 
form och innehåll i olika avsnitt i en artikel och hur syften formuleras. 
Trots detta är det svårt – för att inte säga omöjligt – att läsa sig till att skriva 
bra artiklar. Lika lite som man blir en duktig deckarförfattare (eller vilken 
genre man nu kan tänkas vara intresserad av) genom medverkan i 
skrivarkurser, blir man en skicklig författare av vetenskapliga texter 
genom att gå kurser i vetenskapligt skrivande. Vore det så enkelt skulle 
det finnas ett större kursutbud med detta fokus. Jag tror dock att kurser 
har ett värde för att förmedla explicit kunskap kring skrivande, från 
erfarenheter och pragmatiska ”tumregler” till riktlinjer och mer strikta 
regler. 
 
Jag tror att de flesta egentligen lär sig skriva texter på egen hand, oavsett 
om det handlar om deckare eller vetenskapliga artiklar. Jag började skriva 
vetenskapliga artiklar genom att läsa olika artiklar och fundera kring hur 
de var strukturerade, alltså ett slags tyst kunskap uppbyggd genom 
observationer. Tyst kunskap är svår att artikulera i språklig form och 
därmed svår att kommunicera och dela med andra (vilket man blir varse 
när man ska agera körskolelärare och försöka förklara för den som 
övningskör hur man bäst hanterar alla moment vid kurvtagning som 
kräver nedbromsning och rätt växel för acceleration ur kurvan). Läser man 
flera vetenskapliga artiklar inser man snart att de följer vissa mallar. Ser 
man om samma film flera gånger, blir man mer uppmärksam på dess 
form för varje gång (handlingen är man redan bekant med). Man ser 
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skogen bättre ju mer man kan distansera sig från träden. Reflektion för 
lärande kräver viss distans till ”studieobjektet”. 
 
Jag hann skriva en hel del artiklar innan jag införskaffade litteratur som 
behandlade ämnet vetenskapliga artiklar. Då fick jag bekräftat mycket av 
det jag hade lärt mig genom ett slags imitation och som hade blivit tyst 
kunskap. Jag fick begrepp och förklaringar till sådant jag hade förstått på 
mer intuitivt – och det var ju roligt. Jag tror också att lärande genom att 
tillägna sig explicitgjord kunskap ger ett slags självförtroende (eller ”self-
efficacy”), vilket torde vara gynnsamt för skrivprocessen. Intressant nog 
finns det studier som visar på god korrelation mellan att kunna beskriva 
hur man övar (vilka metoder man använder, hur träningen planeras, 
vilken målsättning man har, hur man bedömer sina resultat, etc.) och 
prestationer, vilket antyder att det finns ett värde i att explicitgöra tyst 
kunskap för lärande och förbättring. 
 
Mötet mellan tyst erfarenhetsbaserad kunskap och explicit teori eller 
forskningsbaserad kunskap kan vara mycket fruktbart. Risken med att 
uteslutande förlita sig på erfarenhet är att man utvecklar (o)vanor och gör 
förenklade och/eller felaktiga antaganden. Reflektion som beaktar explicit 
kunskap behövs för att utmana förförståelse och det förgivettagna – då 
kan man nå längre och djupare i sitt lärande.  
 
 

En enkel lärandemodell 
 
Jag anser – med gott forskningsstöd – att tre faktorer har avgörande 
betydelse för lärande och för att man ska kunna prestera bra inom en 
domän, t.ex. skriva vetenskapliga texter: motivation, övning i viss mängd 
och övning med tillräcklig kvalitet. Dessa faktorer påverkas av olika 
kontextuella förutsättningar och ska inte bedömas isolerat, var för sig. 
Snarare hänger de ihop och påverkar varandra, men kanske inte alltid på 
ett enkelt eller förutsägbart sätt. Hur kommer talang in, då? Talang ger 
tveklöst en god skjuts för lärande och prestationer, men i längden vinner 
dessa tre faktorer! Och egentligen handlar det kanske om att ha talang för 
att träna på bästa möjliga sätt, snarare än att talang automatiskt ger andra 
fördelar.   
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Låt oss börja med träningens omfattning. Det råder ingen tvekan om att 
viss mängdträning är helt nödvändig för att bli bra på något. Omfattande 
forskning med avseende på många vetenskapliga, konstnärliga och 
idrottsliga prestationer visar att det ofta krävs minst 10 år av hårt arbete 
och träning innan man utför sina bästa prestationer (observera att det 
även gäller de flesta så kallade ”underbarn” enligt denna forskning). Detta 
omformulerades till en 10 000-timmarsregel som populariserades av 
Gladwell i hans bok Outliers. Regeln säger att det krävs åtminstone denna 
mängd arbete (motsvarar cirka 3 timmar per dag i 10 år) för att man ska 
bli framstående. Det finns inget enkelt dos-respons-förhållande mellan 
insats och resultat vad gäller vetenskapligt skrivande, men det finns 
definitivt någon form av samband mellan övning och prestation. Det är 
måhända hoppfullt även om man inte uppfyller kriterierna beträffande 
10.000 timmar eller 10 år. I mängdträning inbegriper jag givetvis tid 
nedlagd för att läsa andra vetenskapliga artiklar! Det finns inga genvägar 
förbi att läsa mycket inom den textgenre man verkar. 
 
Samtidigt finns anledning att vara skeptisk mot alltför enkla regler 
angående viss nödvändig träningsmängd. Forskning visar t.ex. att tid i ett 
visst arbete eller yrke faktiskt är en relativt svag prediktor för prestation. 
Studier har också visat att träning med full koncentration sällan kan 
upprätthållas mer än 3-5 timmar per dag, nästan oavsett vad det är som 
övas och lärs. Därefter ger inte mer övning per automatik resultat i form 
av bättre färdigheter. Att utföra något på basis av erfarenhet, men utan 
egentlig ansträngning, koncentration eller fokus leder inte till ett större 
mått av lärande. Snarare skapas vanor som istället kan vara effektiva 
hinder för ett ändamålsenligt lärande – ”practice makes permanent” och 
inte ”practice makes perfect” (Lemov et al., 2012; sid 54). Det är således 
uppenbart att det inte endast är träningens mängd som avgör vilket 
lärande som är möjligt. En viss mängd träning bör istället ses som en 
nödvändig, men icke tillräcklig, förutsättning för att utföra goda 
prestationer.  
 
Vad krävs då för att övning ska möjliggöra ett ändamålsenligt lärande? 
Forskning om ”deliberate training” (kallas även ”purposeful training” 
eller ”deep training”), bl.a. av Anders Ericsson, understryker betydelsen 
av träningens kvalitativa aspekter. Studier har visat på värdet i att erhålla 
feedback för att identifiera vad som är bra respektive mindre bra och för 
att förstå varför och hur faktiska prestationer avviker från eftersträvade 
prestationer. Att stå och slå golfbollar på en golfrange timme ut och timme 
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in är tämligen ineffektivt om man inte kontinuerligt stämmer av ”utfallet” 
av slagen mot ”intentionen” med dessa (dvs. man utvecklar ett slags teori 
för hur man ska prestera bättre).  
 
Feedback är ett nyckelord inom målmedveten träning. Feedback på vad 
som är ”fel” eller mindre bra är angelägen för att kunna göra ”rätt” och 
förbättra sig. Paradoxalt nog skapar fel gynnsamma förutsättningar för ett 
lärande – ”Progress is built, in effect, upon the foundations of necessary 
failure” (Syed, 2010; sid 79). Skillnaden mellan golfproffset och amatören 
är att den förra inte övar utan att ha en tydlig ambition med varje enskilt 
slag som utfallet kan stämmas av gentemot, medan den senare alltför ofta 
”matar” bollar lite på måfå, i tron att svingen och spelet ska förbättras av 
mängdträningen.  
 
Övning för ett lärande är inte särskilt effektiv om den i huvudsak bygger 
på förmågor man redan behärskar väl. Man blir inte nödvändigtvis en 
bättre bilförare ju mer man kör. Vi lär oss många handlingar och 
aktiviteter tills vi når en nivå som vi är nöjda med. Därefter ger inte mer 
övning förbättringar, såvida denna träning inte är högst målmedveten. 
Man behöver kontinuerligt möta nya utmaningar som gärna bör vara 
”inkrementellt svårare”. Förbättrade prestationer kräver att man hela 
tiden försöker uppnå något som är lite ”bortom” vad man redan 
behärskar – ”That productive, uncomfortable terrain located just beyond 
our current abilities, where our reach exceeds our grasp” (Coyle, 2009; sid 
92). Detta glapp mellan nuvarande och eftersträvad förmåga har beskrivits 
med termer som ”sweet spot” och ”divine dissatisfaction”. Träning som 
upplevs som enkel och bekväm antyder att den förmodligen är ineffektiv 
för att uppnå verklig förbättring. Golfspelaren Sam Snead formulerade 
detta så här: ”It is only human nature to want to practice what you already 
do well, since it’s a hell of a lot less work and a hell of a lot more fun. Sad 
to say, though, that it doesn’t do a lot to lower your handicap.” 
 
Vad krävs då för att vilja och kunna öva i adekvat mängd och med 
tillräcklig kvalitet? Den tredje faktorn är motivation – vilja och lust att lära 
sig och/eller förbättra något. Motivation (eller snarlika begrepp som 
ambitioner, mål och intentioner) är den främsta prediktorn för beteenden i 
många teorier och modeller kring beteendeförändring. Det handlar 
primärt om inre (”intrinsic”) motivation som kan beskrivas som 
engagemang i en uppgift för dess egen skull, inte som ett medel för att 
uppnå vissa mål. Andra former av motivation innebär att aktiviteter är 
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medel för att uppnå något, enligt Deci och Ryans eminenta Self-
Determination Theory. Det finns till och med forskning som visar att yttre 
motivation, t.ex. i form av belöning för en viss prestation, kan försämra 
prestationer. Å andra sidan finns studier som visar på att yttre motivation 
som står i samklang med inre motivation mycket väl kan främja 
prestationer. Forskningen är således inte entydig härvidlag. 
 
Det är uppenbart att det är orealistiskt att förvänta sig inre motivation 
beträffande alla aspekter av ett yrke eller uppgift, t.ex. skrivande av 
vetenskapliga texter. Enligt Cognitive Evaluation Theory underlättas 
internt motiverade beteenden av individens upplevelse av autonomi, 
kompetens och tillhörighet. Forskning har påvisat stark koppling mellan 
ökad grad av inre motivation och upplevda behov av kompetens och 
autonomi, medan sambandet mellan inre motivation och känsla av 
tillhörighet är mindre tydligt. Det finns anledning att fundera kring hur 
övning och kurser kan stärka dessa aspekter. 
 
Kurser i vetenskapligt skrivande är ingen genväg för att bli expert på att 
skriva vetenskapliga artiklar, men min förhoppning är att kursen ska 
bidra till att stödja de tre benen i den enkla lärandemodellen genom att 
förmedla konkreta verktyg och peka på kunskap av betydelse för att 
åstadkomma förbättrad förståelse för olika aspekter av skrivande. Kurser 
kan, i bästa fall, skapa gynnsamma förutsättningar för eget lärande. Men 
ett verkligt lärande kring vetenskapligt skrivande förutsätter att man själv 
omsätter tillägnade kunskaper i praktisk handling och gör grovarbetet, 
dvs. skriver, skriver och åter skriver, dvs. övar, övar och åter övar, men 
med beaktande av vikten av att detta görs målmedvetet genom att olika 
former av feedback ingår. 
 
 
Några utgångspunkter för kursen 
 
Vetenskapligt skrivande i forskningen kräver kunskap i form av vetande 
(”veta att”) och kunnande (”veta hur”). Vetande betecknas deklarativ 
kunskap (kallas även propositionell kunskap, deskriptiv kunskap eller 
faktakunskap). Denna kunskap kan verbaliseras och är faktabetonad. Den 
är relativt enkel att tillägna sig, men eroderar om den inte används (tänk 
klassisk ”korvstoppning”). Kunnande betecknas procedurkunskap. Denna 
kunskap är i stor utsträckning handlingsbaserad och beskrivs ofta i termer 
av färdigheter. Det kan ta lång tid att tillägna sig procedurkunskap, men 
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den anses vara mer bestående än deklarativ kunskap. Har man väl lärt sig 
cykla eller simma sitter kunskapen. Procedurkunskap är ofta tyst 
kunskap.  
 
Kursen i vetenskapligt skrivande syftar till att förmedla både deklarativ 
och procedurkunskap beträffande detta skrivande. Vetandet handlar bl.a. 
om principer för god språkbehandling, den vetenskapliga artikelns 
struktur och hantering av peer review-respons. Men kursen lägger minst 
lika stor tonvikt på kunnandet, alltså själva hantverket att skriva, bl.a. 
genom konkreta skrivövningar där vetandet omsätts i handling samt 
diskussioner med utgångspunkt från deltagarnas upplevda svårigheter 
beträffande sitt skrivande. 
 
En annan utgångspunkt för kursen är att skrivandet av vetenskapliga 
texter bör ses som en integrerad del av forskningsprocessen, inte något 
som man gör “efteråt”. Jag hör inte sällan påståenden som ”jag vet precis 
vad jag ska skriva, jag har tänkt ut alla delar”.  Jag tror denna inställning 
bottnar i okunskap om skrivandeprocessen och det analysarbete som 
faktiskt sker när man skriver. Vi vill gärna särskilja tanke och handling, 
men när vi handlar (skriver) testar, strukturerar och förtydligar vi våra 
tankar. Därför blir det meningslöst att dra en gräns mellan tanke och 
handling. Och detta är väl en av skrivandets spännande aspekter – 
destinationen är inte alldeles given på förhand, inte ens vid beskrivning av 
forskning i vetenskapliga artiklar. 
 
Traditionellt har man gjort åtskillnad mellan framtagning av kunskap och 
dess kommunikation i skrift. Enligt detta så kallade ”knowledge telling”-
perspektiv, betraktas goda idéer under forskningsprocessens tidiga 
skeden som det mest avgörande för slutproduktens kvalitet. Idag finns 
större insikter om den kreativa roll som skrivandet spelar i 
forskningsprocessen. ”Knowledge transforming”-synen på skrivande 
utgår från att innebörden växer fram och förändras alltmedan skrivandet 
pågår, varför forskningsprocessen inte enkelt kan delas upp i två åtskilda 
faser. En utpräglad knowledge telling-attityd kan leda till att skrivandet 
skjuts upp och att skrivförmågan utvecklas i otakt med den övriga 
utvecklingen. Knowledge transforming-perspektivet förutsätter att 
skrivandet kommer in tidigt i forskningsprocessen. Då blir det mindre 
dramatiskt att presentera utkast och ofullständiga manus för feedback 
under arbetets gång, vilket är gynnsamt för lärandet.  Kursen vill förmedla 
ett knowledge transforming-perspektiv på vetenskapligt skrivande. 
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Inga specifika förkunskapskrav är uppställda för kursen. Jag tror dock att 
det är mer motiverande (och därmed mer lärbefrämjande) att man först 
har brottats med problem innan teori, riktlinjer och annan explicitgjord 
kunskap presenteras. Därför är det bra om kursdeltagarna faktiskt har 
skrivit lite. Det är inte nödvändigt att ha skrivit flera artiklar, men det är 
önskvärt att man åtminstone har påbörjat arbete med en artikel och 
därmed börjat fundera kring artikelskrivande.  
 
 
Lästips kring motivation, kunskap, lärande och träning, för 

den intresserade 
 
Colvin G (2008). Talent is Overrated. London: Nicholas Brealey. 
Coyle D (2009). The Talent Code. New York, NY: Bantam 
Deci EL, Ryan RM (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in 

Human Behavior. New York, NY: Plenum.  
Dweck CS (2000). Self-Theories. New York, NY: Psychology Press. 
Ericsson AK, Charness N, Feltovich PJ, Hoffman RR (red.) (2006). The 

Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. New York, NY: 
Cambridge University Press. 

Gladwell M (2008). Outliers. London: Penguin Group. 
Illeris K (2006). Lärande. Lund: Studentlitteratur. 
Kolb DA (1984). Experiential Learning. London: Prentice-Hall. 
Lemov D, Woolway E, Yezzik K (2012). Practice Perfect. San Francisco, CA: 

Jossey-Bass. 
Nilsen P (2010). Praktiknära innovation genom integration av 

praktikbaserad och forskningsbaserad kunskap. I: Implementering – Teori 
och tillämpning, Nilsen P(red). Lund: Studentlitteratur. Sid: 127-146.  

Polyani M (1966). The Tacit Dimension. Garden City, NY: Doubleday. 
Rousell MA (2007). Sudden Influences. Westport, CT: Praeger Publishers. 
Ryan RM, Deci EL (2000). Self-determination theory and the facilitation of 

intrinsic motivation, social development, and well-being. American 
Psychologist, Vol. 55: 68–78.  

Syed M (2010). Bounce. London: Fourth Estate. 
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Kursens syfte  
 
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
 
Kunskap och förståelse 
 Beskriva principer för den vetenskapliga artikelns form och innehåll 
 Redogöra för publiceringsprocessen, från att en vetenskaplig artikel 

sänds in till en tidskrift till beslut beträffande relevans för vald 
tidskrift, refusering eller publicering 

 Redogöra för vetenskapliga tidskrifters redaktionella arbete och 
ställningstaganden med avseende på vetenskapliga artiklar 

 
Färdighet och förmåga 
 Tillämpa principer avseende den vetenskapliga artikelns form och 

innehåll 
 Tillämpa grundläggande principer för god språkbehandling 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 Kritiskt granska vetenskapliga artiklar med avseende på form 
 Reflektera kring vanliga svårigheter och utmaningar i den 

vetenskapliga artikeln 
 
 
Kursens innehåll 
 
 Principer för den vetenskapliga artikelns IMRaD-form, med särskilt 

fokus på artikelns introduktion och diskussion 
 Granskning och komparativ analys av artiklar med avseende på deras 

form 
 Praktiskt arbete med vetenskapliga texter i workshopform 
 Ge och få feedback på egna vetenskapliga texter 
 Språkbehandlingsprinciper 
 Publiceringsprocessen 
 Redaktionellt arbete på vetenskapliga tidskrifter 
 Diskussioner kring praktiska erfarenheter av olika aspekter av 

skrivande- och publiceringsprocessen.  
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Examination 
 
Obligatorisk närvaro på samtliga åtta seminarier krävs för att bli godkänd 
på kursen. Examination sker genom aktiva insatser på seminarierna och 
inlämning av skriftliga lösningar till fem seminarier (se nedan). Frånvaro 
kompenseras med skriftliga uppgifter som beslutas om i samråd mellan 
kursansvarig och kursadministratör. 
 
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av 
kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat 
examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det. 
 
 
Förberedelser 
 
Kursen förutsätter eget arbete med delar av eller en hel artikel (eller flera 
artiklar). Kursen bygger således inte på inläsning av specifik 
kurslitteratur. Lästips kring skrivande av vetenskapliga artiklar återfinns 
mot slutet av detta dokument. 
 
Vid fem tillfällen lämnas skriftliga lösningar av olika slag in, enligt nedan. 
Inlämning sker till kursadministratören senast en vecka före seminariet.  
 
 Seminarium 2:  

Korta svar på ett antal frågor kring artikelstruktur, som underlag för 
diskussionen på artikelseminariet. Uppgiften beskrivs och frågorna 
delas ut vid seminarium 1. Frågorna besvaras på 1-2 sidor. 
 

 Seminarium 3 (workshop):  
Abstrakt eller introduktion till fiktiv eller verklig artikel. 
 

 Seminarium 6 (workshop):  
Introduktion eller diskussion till fiktiv eller verklig artikel. 
 

 Seminarium 7:  
Fem till 10 frågor kring upplevda svårigheter i skriv- och 
publiceringsprocessen och andra spörsmål av relevans för 
vetenskapligt skrivande.  Deltagarnas frågor samlas in av 
kursadministratören och cirkuleras till alla deltagarna och 
seminarieledaren några dagar före seminariet. 
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 Seminarium 8:  

Samma premisser gäller för detta seminarium som seminarium 7. 
 
 
Seminarier i kursen 
 
Kursen omfattar åtta seminarier, vars innehåll beskrivs nedan.  
 
 Seminarium 1: To the letter – the IMRaD structure and contents of 

articles  
Seminarieledare: Professor Per Nilsen, Linköpings universitet 

Detta inledande seminarium fokuserar på den vetenskapliga artikelns 
form och de olika artikeldelarnas innehåll. Introduktionens tratt och dess 
väg mot ”rationale” och syfte behandlas. Vilka typer av rationale brukar 
användas? Vilka fallgropar finns i introduktionen? Hur brukar metod- och 
resultatavsnitt byggas upp? Diskussionen ägnas stort utrymme då den 
ofta vållar problem på grund av sin öppna natur. Vad bör ingå i 
diskussionen? Hur kan fynden diskuteras? Viktiga avsnitt i diskussionen 
som också berörs är beskrivning av studiens styrkor och svagheter, 
implikationer och slutsatser. Vanliga fallgropar och brister i diskussionen 
diskuteras.  
 
 Seminarium 2: Learning the ropes – scrutinizing articles 

Seminarieledare: Professor Per Nilsen, Linköpings universitet 

Vid detta seminarium appliceras kunskap från föregående tillfälle. Här 
handlar det om att granska två vetenskapliga artiklar med avseende på 
form (dvs. inte det faktamässiga innehållet). Diskussionen förs med 
utgångspunkt från de frågor som kursdeltagarna har besvarat skriftligt. 
 
 Seminarium 3: A way with words – writing workshop 

Seminarieledare: Professor Christine Räisänen, Chalmers Tekniska 
Högskola 

Detta är en workshop med fokus på språkbehandling. Utgångspunkten är 
deltagarnas insända texter, abstrakt och/eller introduktion. Deltagarna får 
återkoppling på sina texter vid seminariet. Texterna används som 
utgångspunkt för diskussioner kring principer om ”coherence”, struktur 
och språkbehandling. 
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 Seminarium 4: Survival of the fittest – the editor’s point of view 

Seminarieledare: Professor Anders Broström, Jönköpings högskola 

Seminariet behandlar olika frågor kring arbetet som redaktör för 
vetenskaplig tidskrift. Hur resonerar en redaktör när han eller hon ska 
avgöra om en artikel ska publiceras eller inte? Vad utmärker artiklar som 
accepteras respektive refuseras för publicering? Seminarieledaren är 
redaktionsmedlem på European Journal of Cardiovascular Nursing. 
 
 Seminarium 5: Sink or swim – the publication process 

Seminarieledare: Med dr. Siw Carlfjord och Fil dr. Christian Ståhl, 
Linköpings universitet 

Detta seminarium behandlar publiceringsprocessen, från inskick av en 
artikel till beslut om refusering eller publicering. Seminariet behandlar 
bl.a. hur man skriver bra ”cover letter”, bedömningsmallar som används 
av olika tidskrifter samt olika möjligheter att skriva svar på ”peer review”-
kommentarer och kritik. Seminarieledarna utgår från sina egna 
erfarenheter av publiceringsprocessen. 
 
 Seminarium 6: Practice makes perfect – writing workshop 

Seminarieledare: Professor Christine Räisänen, Chalmers Tekniska 
Högskola 

Denna workshop bygger på kursdeltagarnas egna texter, primärt artikelns 
introduktion och/eller diskussion. Jämfört med seminarium 3, har denna 
workshop mer fokus på artikelns struktur. Deltagarna får feedback på sina 
texter och får möjlighet att revidera dessa. Ytterligare instruktioner ges vid 
seminarium 3. 
 
 Seminarium 7: With flying colours (I) – experiences of writing and 

publishing articles 
Seminarieledare: Professor Per Aspenberg, Linköpings universitet 

 Seminarium 8: With flying colours (II) – experiences of writing and 
publishing articles 
Seminarieledare: Professor Toomas Timpka, Linköpings universitet 

Vid seminarium 7 och 8 seminarium diskuterar kursdeltagarna med två 
forskare som har skrivit och publicerat många artiklar, för resonemang 
kring erfarenheter av olika aspekter av skrivande- och 
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publiceringsprocessen. Varje seminarium tar avstamp i kursdeltagarnas i 
förväg formulerade frågor.  
 
 
 
Böcker om att skriva vetenskapliga 
artiklar 
 
Björk L, Räisänen C (2003). Academic Writing. Lund: Studentlitteratur. 

Tredje upplagan. 
Cargill M, O’Connor P (2009). Writing Scientific Research Articles. Oxford: 

John Wiley & Sons. 
Day R, Gastel B (2012). How to Write and Publish a Scientific Paper. 

Cambridge: Cambridge University Press. Sjunde upplagan. 
Katz MJ (2009). From Research to Manuscript. Cleveland, OH: Springer. 
Matthews JR, Matthews RW (2010). Successful Scientific Writing. 

Cambridge: Cambridge University Press. Fjärde upplagan 
 
 
 
Kontaktinformation 
 
Kursansvarig: Per Nilsen – Per.nilsen@liu.se 
Kursadministratör: Ursula Reichenpfader – Ursula.Reichenpfader@liu.se 
 


