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Kursplan för Det akademiska 
skrivandets konst och hantverk 
The Art and Craft of Academic Writing 
 
7,5 högskolepoäng 
 
Kurskod: FHS0026 
 
Utbildningsnivå: Forskarnivå 
 
Huvudområde: Företagsekonomi 
 
Betygsskala: FOG Engradig skala (Godkänd) 
 
Inrättad: 2020-02-05 
 
Inrättad av: Institutionsstyrelsen 
 
Gäller från: Vecka 12, 2020 
 
Behörighet: Antagen som doktorand vid svenskt eller utländskt lärosäte. 
 
All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning 
för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. 
 
Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen 
 
BESLUT OCH RIKTLINJER 
Kursen rekommenderas till doktorander från och med år 2 i doktorandutbildningen. 
 
 
MÅL 
När kursen är slutförd ska deltagare kunna:  
 förstå vikten och aspekter av skrivprocessen och utforma en personlig hållning inom 

forskning och publicering.  
 använda redskap och tekniker som hjälp i sin funktion som forskare och författare.  
 förstå sin identitet som författare såväl som att utvärdera styrkorna och svagheterna i sitt 

skrivande.  
 Förstå de formella aspekterna av skrivprojekt (t. ex artiklar i journaler). 
 se hur stil och användandet av ordval och berättande hjälper till att kommunicera mer 

effektivt med läsaren. 
 ha förmågan att ge värdefull återkoppling till andra. 
 ha fått en medvetenhet om balansering och experimenterande med genererande och 

expressivt skrivande och redigering som iterativa faser i skrivprocessen.  
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INNEHÅLL 
Kursen fokuserar på processerna kring skrivande, tänkande och forskningsutveckling genom att 
bygga på insikter från litteraturen inom kreativt och akademiskt skrivande. Centrala teman i 
kursen är genererandet av kunskap och idéer, expressivitet och kommunikation. Specifika ämnen 
inkluderar:  
 
 Skrivande som process, redskap och identitet 
 Utveckling av skrivvanor 
 Läsning och återkopplingstekniker 
 Idéutveckling, konceptualisering, teoretiserande 
 Ordens och berättelsens makt 
 Den akademiska artikeln 

 
 
UNDERVISNING 
Undervisningsformatet på kursen är utformat för att vara interaktivt med seminarier och övningar. 
Kursdeltagare kommer att dela och kommentera varandras skrivande. Kursen undervisas på 
engelska.  

 
 
EXAMINATION 
Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp. 
 
För att få godkänt på kursen krävs närvaro och aktivt deltagande vid seminarierna, och att alla 
individuella skriftliga uppgifter godkänns. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning 
av de olika examinationsmomenten. Om studenten har särskilda skäl för att inte kunna delta i 
(maximalt ett) ett seminarium, krävs en godkänd kompletteringsuppgift för att få godkänt på 
kursen. Inlämningsuppgifterna måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i 
studiehandledningen. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och 
medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt 
pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.  
 
Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i 
någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller 
avstängning från studier under en begränsad tid.  
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen. 
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