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Fakulteten för samhällsvetenskap
Institutionen för socialt arbete

Kursbeskrivning Att skriva och granska
vetenskapliga artiklar, 7,5 hp
Dnr

2018/3745-4.1.2.1

Kursens benämning

Att skriva och granska vetenskapliga artiklar

Engelsk benämning

Writing scientific articles

Ämne

Socialt arbete

Högskolepoäng/
ECTS-poäng

7,5 hp/7,5 credits

Beslutande organ

Fakulteten för samhällsvetenskap

Beslutsdatum

2019-01-30

Kursbeskrivningens
giltighet

Kursen gäller från och med 2019-01-31.

Kursens inplacering i
utbildningssystemet

Kursen ingår som en del av forskarutbildningen i socialt arbete

Nivå

Forskarnivå

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till
utbildning på forskarnivå. Den studerande skall ha varit verksam
i forskarutbildningen i mer än ett år.

Undervisningsspråk

Svenska och engelska
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Syfte och mål






Förklara generella kriterier för internationell publicering
av vetenskaplig forskning, tillsammans med specifika
kriterier som gäller det egna forskningsområdet
Sammanställa forskningsresultat i form av vetenskaplig
artikel
Avgöra och motivera vilka tidskrifter som är relevanta
för den egna forskningen, samt i övrigt förhålla sig till
publiceringsprocessens olika delar
Genomföra forskningsetiska avvägningar
Bedöma, granska och ge återkoppling på vetenskapliga
arbeten
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Innehåll

Kursen innehåller följande delar:
Skrivprocessen, vilket innebär att sammanställa och presentera
forskningsresultat i vetenskapligt artikelformat.
Publiceringsprocessen av originalartiklar, i vilken de olika
stegen för att få en artikel publicerad gås igenom. Här tas
följande teman upp: överväganden vid val av tidskrift,
tidskrifters handläggning av manus, refereeutlåtandenas roll,
avvägningar vid medförfattarskap, publicering enligt open
science, och hur anonymisering av forskningsresultaten kan gå
till.
Forsknings-och publiceringsetiska frågeställningar, som
behandlas utifrån litteratur och i relation till den
forskarstuderandes egen text.
Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar, vilken den
forskarstuderande genomför som en peer-review efter gällande
riktlinjer, såväl etiska riktlinjer som de som gäller för den valda
tidskriften.

Undervisningsformer

Undervisning sker i seminarier, föreläsningar, och workshop.

Examinationsformer

Kursen examineras genom ett färdigställt originalmanus som
behandlas i seminarium med peer-review. Den forskarstuderande
skriver ett artikelmanus under kursen och bearbetar både skrivoch publiceringsprocess.

Betygssättning

Kursen betygssätts med Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kursvärdering

Kursvärdering genomförs kontinuerligt muntligt och/eller
skriftligt under kursens gång. Efter avslutad kurs genomförs en
skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och
arkiveras på institutionen. Resultatet återkopplas till de studenter
som gått kursen samt presenteras tillsammans med eventuellt
vidtagna åtgärder för studenterna nästa gång kursen ges.

Överlappning

Ingen överlappning.

Kursbevis

Kurspoäng rapporteras in i LADOK för studerande som
genomgått kursen med godkänt resultat.

Övrigt

Kursbevis utfärdas av examinator/kursansvarig vid institutionen
för socialt arbete, Linnéuniversitetet efter begäran av den
2 (3)

studerande.

Kurslitteratur och
övriga läromedel

All European Academies (2017) The European Code of Conduct
for Research Integrity, Berlin: ALLEA
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/
hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
Eriksson, S. & Helgesson, G. (2013) Publiceringsetik (1.uppl.
ed.) Lund: Studentlitteratur.
Gastel, Barbara., Day, Robert (2016) How to write and publish a
scientific paper. 8th ed. Santa Barbara: Greenwood. 280 s.
Tillkommer artiklar
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