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Att skriva och granska vetenskapliga artiklar 7,5 hp

Välkommen till kursen ”Att skriva och granska vetenskapliga artiklar” för doktorander som ges
vid Institutionen för socialt arbete, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Linnéuniversitetet.
Kursen ger kunskap om såväl skriv- som publiceringsprocessen av vetenskapliga artiklar i
ämnet socialt arbete.
Deltagarna skriver ett artikelmanus under kursen och går där igenom de olika moment som är
relaterade till att presentera forskningsresultat i artikelformat och till publiceringsprocessen. I
kursen ingår också föreläsningar, workshop och seminarium om centrala teman såsom open
science, peer-review och publiceringsetik.
Undervisningen bygger på arbetande seminarier i vilka doktorander presenterar och diskuterar
den vetenskapliga artikelns beståndsdelar och sin egen artikel under flera tillfällen av
skrivprocessen. Doktorander övar också peer-review på publicerade artiklar och varandras
texter.
Kursen examineras genom ett färdigställande av ett originalmanus som behandlas i seminarium
med peer-review. Vid betygssättning används godkänd eller underkänd.
För ytterligare information ta del av kursbeskrivningen och schemat nedan. Observera att
schemat är preliminärt och någon ändring kan tillkomma. Fullständigt schema med tillhörande
information lämnas vid kursanmälan. Till angiven kurslitteratur tillkommer artikelkompendium
som delas ut vid kursstart. All undervisning är förlagd till campus Växjö enligt schema nedan.
Frågor kan ställas till kursexaminator Ulrika Järkestig Berggren,
ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se
0480-446383
Anmälan görs till forskningsadministratör Erik Weijmar, erik.weijmar@lnu.se
Senast 1 mars 2019.
Välkommen!
Ulrika

Schema
11/4

kl 10.15-12.00 Föreläsning med Suzy Braye, redaktör för European Journal of Social Work
13.15-15.00 Textseminarium med Suzy Braye
Litteratur: Text skickas via mail

9/5

kl 10.15-12.00 Introduktion till kursen med upplägg och uppgifter, disposition av
vetenskapliga artiklar och abstract, (Ulrika Järkestig Berggren)
13.15-16.00 Föreläsning om open science – historik och lägesbeskrivning samt konsekvenser
för publiceringsstrategier och forskningsdatahantering (Helena Carlsson Juhlin och Ted
Gunarsson)
Text:

Gastel & Day (2016) kapitel 1-4, 6-7, 9
Artiklar tillkommer

3/6 kl 10.15-12.00 Diskussion om uppgift av valda tidskrifter och av abstract, (Ulrika Järkestig
Berggren)
13.15-15.00 Publiceringsetik- diskussion (Kerstin Arnesson)
Text:

12/9

Eriksson, S & Helgesson, G. (2013) Publiceringsetik (1 uppl.ed.)
Gastel & Day (2016) kapitel, 5,8, 10-11
The European Code of Conduct for Research Integrity
Artiklar tillkommer

10.15-12.00 Seminarium om Introduction och Method, diskussion om utkast av resterande
artikel, metodavsnitt i olika typer av artiklar (Kerstin Arnesson)
13.15-15.00 Introduktion till Peer-Reviewprocessen (Ulrika Järkestig Berggren)
Text:

Gastel & Day (2016) kapitel 12-15,
Artiklar tillkommer

14/11 kl 10.15- 12.00 Diskussion om peer-review av artikel (Ulrika Järkestig Berggren)
13.15-15.00 Forskares erfarenheter av artikelskrivande (Torbjörn Forkby)
Text:

20/1-2020

Gastel & Day (2016) kapitel 19-22, 40
Artiklar tillkommer
kl 10.15-15.00 Examination av eget artikelmanus med peer-review, (Torbjörn
Forkby, Ulrika Järkestig Berggren)

