
Forside

AFKOD AKADEMISKE ARTIKLER giver dig en håndgribelig og over-
kommelig vejledning i at læse, forstå og anvende akademiske artikler.

Akademiske artikler er centrale for den videnskabelige verden og for 
den forskningsbaserede undervisning. De formidler et solidt kendskab 
til et fagområde og bidrager med ny viden.

Genren skræmmer imidlertid mange læsere væk. Artiklerne er nemlig 
skrevet af forskere til forskere, og indholdet kan derfor være svært at 
omsæ� e til læring på studiet eller viden i praksis.

Bogen forklarer, hvad akademiske artikler er, hvilke elementer de består 
af, hvilke artikeltyper der fi ndes, og hvordan artiklerne kan anvendes.

Forfa� eren understreger, hvordan det er vigtigt at tage sig tid til at af-
kode og forstå indholdet gennem aktiv, dyb læsning af artiklen, og intro-
ducerer to redskaber til arbejdet med de� e, nemlig annotationer og ar-
tikelnoter. Begge dele illustreres gennem konkrete eksempler.

AFKOD AKADEMISKE ARTIKLER er først og fremmest skrevet til stu-
derende på forskningsbaserede videregående uddannelser, men den er 
også en god hjælp for alle andre, der ønsker at læse, forstå og anvende 
akademiske artikler i arbejds- eller læringssammenhæng.
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Annotation Beskrivelse

KVL Empirisk kvalitativ artikel

KVN Empirisk kvantitativ artikel

TEO Teoretisk artikel

OVE Oversigtsartikel

TFO Tidligere forskning i form af 
teorier og/eller empiriske resultater

KTF Kritik af tidligere forskning  

GAP En mangel på viden

HVO Hvorfor er det vigtigt at udfylde denne mangel?

SPØ Forskningsspørgsmålet

HYP En hypotese, som e� erfølgende testes

MET Metoden

OPE Operationalisering af centrale begreber

EMP Beskrivelse af den empiri, der eventuelt anvendes

RES
Resultater 
(i teoretiske artikler gengives resultater o� est 
som propositioner, der kan annoteres PRO)

TIM Teoretiske implikationer

PIM Praktiske implikationer

BEG Begrænsninger

CIT Citater

DEF Defi nitioner

VINDER AF LÆREBOGSPRISEN 2015: 

„Vinderforslaget skriver sig lige ind i tidens debat 
om kvalitet i uddannelserne og kan blive et væsentligt 
bidrag til at lø	 e de studerendes læringsudby� e. Vi 
belønner derfor Peter Holdt Christensen for, på meget 
kvalifi ceret og velskrevet vis, at udfylde de� e hul i 
lærebogsli� eraturen og uddannelsesverdenen.“

PETER HOLDT CHRISTENSEN, 
ph.d., er lektor ved Copenhagen Business School. Han forsker 
i menneskers adfærd på arbejdspladsen og fokuserer bl.a. på
feedback, motivation, videndeling, og hvordan fysiske rum påvir-
ker menneskers adfærd, jobtilfredshed og performance. Han har 
publiceret fl ere akademiske artikler om disse emner og senest 
udgivet bøgerne Feedback på arbejdspladser (2016), Bedre viden-
deling (2016) og Distance i arbejdslivet (2015). Peter har i mange år 
undervist både fuldtids- og deltidsstuderende. Han inddrager al-
tid akademiske artikler som en del af pensum og har derfor fokus 
på at understø� e studerende i at læse, forstå og anvende akade-
miske artikler.
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OMSLAG: IMPERIET

OVERSIGT OVER ANNOTATIONER
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