
KURSPLAN  HVFE/HVFSO 
 

Kursbenämning (svenska och engelska) 
 
 
Att skriva den perfekta artikeln / Writing the Perfect article 
 

 
Högskolepoäng 
 
 
7.5 

 

Utbildningsnivå 
 
 
Forskarutbildning 

 

Kursens innehåll 
 

Kursen behandlar strategier och verktyg för att göra grundade urval av tidskrift för 
artikelpublicering, samt att producera och publicera artikel i tidskrift av 
ämnesdidaktisk relevans. Kursen innefattar också etisk reflektion kring olika typer av 
publiceringskanaler, vetenskaplig reflektion kring granskningsprocessens olika steg 
samt behandling av olika referenshanteringssystem. 
 
För den kursdeltagare som önskar erbjuds möjlighet att insända artikelmanus till ett 
gemensamt ämnesdidaktiskt temanummer. Varje artikelmanus genomgår gängse 
granskningsprocess hos den valda tidskriften ifråga. 

Temanumret bär arbetstiteln Mellan bildning och utbildning – ämnesdidaktiska ingångar i vår 
tid. 

Stockholms universitets lärplattform Athena används på kursen. 
 

 
Lärandemål/Förväntade studieresultat 
 

Efter avslutad kurs förväntas den forskarstuderande kunna: 
- Identifiera lämplig tidskrift att publicera olika typer av ämnesdidaktiska 
forskningsprojekt 
- Planera och genomföra skrivande av en artikel så att den blir publiceringsbar i 
lämplig tidskrift 
- Reflektera kring etiska frågor rörande olika publiceringskanaler 
- Referenshanteringssystem 
- Förhålla sig till artikelpubliceringens reviewprocess på ett funktionellt och 
konstruktivt sätt  



 
 
Undervisning/Arbetsformer 
 

Undervisningen bedrivs i seminarieform, där såväl kurslitteraturen som deltagarnas 
egna texter behandlas utifrån ett planlagt upplägg av tillfällen. Kursen kan även ges 
som individuell läskurs.  
 

 
Examination 
 
 
Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, bestående av ett 
producerat artikelmanus att insända till vald tidskrift. Fullgjord kurs innefattar, 
förutom produktion av artikelmanus, aktivt deltagande vid minst 80% av 
kurstillfällena. Kursintyg om 7,5 hp vid fullgjord kurs utfärdas vid behov av 
värdinstitutionen HSD, Stockholms universitet. Kursen ges på 25% fart, så kallad 
kvartsfart, och sträcker sig över två terminer (H19-V20). 
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