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Kursplan – forskarutbildningskurs 

Systematisk litteraturöversikt, 7,5 hp 

Systematic Review, 7,5 credits 

 
Kurskod FHVV011 

Beslutsdatum 2022-05-23 

Beslutsinstans Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Giltig från Höstterminen 2022 

Ämne Arbetslivsvetenskap, Folkhälsovetenskap, 
Fysioterapi, Socialt arbete och Vårdvetenskap  

Huvudområde Hälsa och välfärd 

Utbildningsnivå Forskarnivå 

Språk Engelska 

Betyg Tvågradig skala 

Särskild behörighet 
Kandidatexamen inom något av ämnesområdena folkhälsovetenskap, 
vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 
omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap, fysioterapi, socialt 
arbete, sociologi, psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs 
svenska B/svenska 3 samt engelska B/engelska 6. I de fall kursen ges 
på engelska görs undantag från svenska B/svenska 3.  

Syfte 
Kursens huvudsyfte är att forskarstuderande ska få utökade och 
fördjupade kunskaper i aktuell forskning inom området Hälsa och 
välfärd. Ett annat syfte är att introducera metoder för att genomföra 
systematiska litteraturöversikter och uppöva en kritisk 
bedömningsförmåga för att möjliggöra för forskarstuderande att 
genomföra systematiska litteraturöversikter. 
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Lärandemål 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:  
1. Systematiskt bedöma och sammanställa vetenskapliga 

artiklar/litteratur 
2. Tillämpa de erforderliga stegen i att genomföra en systematisk 

litteraturöversikt 
3. Tillämpa metoder för kvalitetsgranskning 
4. Integrera och tolka de ingående studiernas kvalitet 
5. Kritiskt diskutera den systematiska litteraturöversiktens resultat 

Innehåll 
Kursen består av 
• Formen och strukturen för en systematisk litteraturöversikt, 

inklusive stegen att genomföra en översikt 
• Risken för metodfel 
• Metaanalyser (kvantitativa analyser) 
• Metasynteser (kvalitativa analyser) 

Examination 
INL 1  Individuellt skrivet utkast till översiktsartikel, 5 hp 
INL 2  Individuellt skriven examination, 1 hp 
SEM 1 Individuell muntlig presentation och diskussion av ett utkast 
till litteraturöversiktsartikel, 1,5 hp 
 
Antal omprov som ges: 5 

Betygsskala 
Godkänd (G) eller Underkänd (U) 
 
I den här kursen tillämpas de allmänna regler och riktlinjer som finns 
gällande fusk, störningar och trakasserier som används vid 
Mälardalens universitet. För mer information, se mdu.se, och Fusk, 
störningar och trakasserier. 

Litteratur 
För information, vänligen kontakta ansvarig akademi. 
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