
Kielikukko 

Instruktioner för författare 
 

Kielikukko är FinRA rf:s medlemstidskrift, som publiceras fyra gånger om året. Utöver den tryckta 

tidningen publiceras Kielikukko online tidigast sex månader efter publiceringen av den tryckta 

tidningen.  

Syftet med tidskriften är att berätta om aktuell forskning som gäller läsning, skrivning, lärande och 

undervisning samt god undervisningspraxis.  

Tidningens läsare består av lärare (speciallärare, klasslärare, modersmålslärare) och forskare på 

området.  

Kielikukko publicerar artiklar, diskussionsinlägg, konferensrapporter och bokrecensioner. 

Manuskripten skickas med e-post till Kielikukkos chefredaktör eller någon annan i redaktionen.  

Författare bör skicka följande kontaktinformation till redaktionen: namn, adress (för erhållande av 

författarexemplar), telefon och e-postadress. 

Redaktionsrådet bedömer om manuskript är lämpligt för publicering. Redaktören kan vid behov 

begära förtydliganden eller ge förslag till ändringar i manuskriptet.  

Bilder 
Upphovsrättsinnehavaren (fotografen) till varje bild måste nämnas i anslutning till bilden. Författaren 

till artikeln måste erhålla tillåtelse att använda bilden. Om det finns identifierbara personer på bilden 

bör fotografen och författaren be om tillstånd av personerna att använda bilden.  

Författarna till artiklar på andra språk än finska ansvarar själva för korrekturläsning av sina texter.  

Manuskriptets längd  
Den rekommenderade längden på manuskriptet är 1000–2000 ord. Vi rekommenderar att 

manuskriptet inleds med en kort ingress. 

Filen skickas till redaktören som en fil med namnet på följande sätt: Svensson, M. TEXTEN.  

Tabeller, figurer och bilder  
Tabeller, figurer och bilder numreras, namnges och deras position i texten markeras (t.ex. tabell 1 

här). Det finns inget behov att markera bildernas placering i texten, eftersom deras position bestäms 

av layouten.  

Tabellrubriken skrivs ovanför tabellen, och figurtexten och bildtexten skrivs under figuren och bilden. 

Rubriker skapas enligt följande mall: Tabell / Figur / Bild 1. Rubriken skrivs utan punkt (Om rubriken 

är en fullständig mening sätter man punkt.)  



Tabeller, figurer och bilder måste vara redo för tryckning och de ska sparas som separata filer. 

Tabeller, figurer och bilder inskickas enligt följande: Svensson, M. TABELL 1 Svensson, M. FIGUR 1; 

Svensson, M. FIGUR 2;.  

Foto av författaren  
Kielikukko brukar publicera författarens eller författarnas fotografi i anslutning till artikeln. Bifoga 

alltså ditt foto till manuskriptet. Fotot måste vara av tillräckligt hög kvalitet, minst 300 dpi. 

Författarens fotografi skickas till redaktören enligt följande: Svensson, M. Författarens FOTO.  

Nyckelord  
Artiklar ska åtföljas av 2–3 nyckelord. Det finns inget behov att knyta nyckelord till diskussionsinlägg, 

konferensrapporter och bokrecensioner.  

Att ange referenser  
Sättet att ange referenser följer modellen i tidskriften Kasvatus (enligt Harvardstilen).  Författaren 

ska begränsa sina källor till de viktigaste, högst tio. Hänvisningar markeras i texten enligt följande: 

(Brown 1998; Tjernberg 2013, 13–25; Jacquet & Danielsson 2018). Sidnummer anges om det hänvisas 

till specifika sidor i källtexten. Om referensen är till (nästan) hela eller omfattande delar av källtexten 

krävs inga sidnummer.  

Källförteckningen sammanställs utan indrag eller kursiv enligt följande:  

 Bok: 

Barton, D. 2007. Literacy. An introduction to the ecology of written language. Malden: Blackwell. 

 Artikel i en bok med redaktör:  

Aro, M. 2017. Learning to read Finnish. I L. Verhoeven & C. Perfetti (red.) Learning to read across 

languages and writing systems. Cambridge: Cambridge University Press, 416–436. 

 Artikel i en vetenskaplig tidskrift:  

Fang, Z. & Coatoam, S. 2013. Disciplinary Literacy: What you want to know about it. Journal of 

Adolescent & Adult Literacy 56 (8), 627–632.   

 Webbartikel:  

Zimmermann, T., Kappes, V. & Michel, P. 2006. Informationsbeurteilungsfähigkeit – Eine Pilotstudie 

an Zürcher Gymnasien. Medien Pädagogik 5.7.2006. Saatavissa: www.medienpaed.com/05-

2/zimmermann_michel05-2.pdf [Hämtad 26.4.2020] 

 

https://www.adlibris.com/fi/sv/sok?filter=author%3AMaria%20Danielsson

