
Kursinformation	och	kurstillfällen	

Professioner	i	det	moderna	arbetslivet	
	
Kursinnehåll		
Professionella	yrkesgrupper,	såsom	läkare,	lärare	och	sjuksköterskor,	har	en	viktig	del	i	
samhället	generellt,	och	arbetslivet	mer	specifikt.	Dessa	yrken	utgör	dels	en	stor	del	av	
antalet	 yrkesverksamma	 totalt	 sett,	 dels	 har	 deras	 arbete	 inverkan	 på	 i	 princip	 alla	
medborgares	 liv.	 Med	 utgångspunkt	 i	 detta	 är	 det	 viktigt	 att	 förstå	 professionella	
yrkesgruppers	 arbetsvillkor.	 Kursen	 har	 som	 syfte	 att	 ge	 kursdeltagarna	 fördjupad	
kunskap	om	vad	som	karaktäriserar	 just	professionella	yrkesgrupper,	och	under	vilka	
villkor	de	verkar,	i	sina	respektive	arbetsorganisationer.	Genom	en	professionsteoretisk	
ram	kommer	kursdeltagarna	att	få	redskap	att	identifiera	spänningar	och	utmaningar	i	
mötet	mellan	profession	och	organisation.		
	
Genomförande	
Doktorandkursen	 är	 upplagd	 i	 form	 av	 tre	 lunch-lunch-träffar,	 plats	 (länk	 eller	
campusförlagt)	 beslutas	 innan	 kursens	 början,	 med	 hänsyn	 till	 aktuellt	 pandemiläge.	
Kursdeltagarna	förväntas	ta	del	av	aktuell	kurslitteratur	i	relation	till	varje	kurstillfälle,	
och	 delta	 aktivt	 vid	 kurstillfällena.	 Kurstillfällena	 består	 av	 såväl	 föreläsningar	 som	
seminarier	av	olika	slag.		
	
Examinationsform	
Kursen	 examineras	 via	 a)	 aktivt	 deltagande	 vid	 kurstillfällena,	 där	 kursdeltagarna	
sammanfattar	och	delger	sina	reflektioner	över	såväl	kurslitteratur	som	föreläsningar,	b)	
skriftlig	inlämning	vid	kursens	slut.	Aktivt	deltagande	vid	5	av	6	kurstillfällen	för	att	nå	
G.		
	
Examinator:	Karolina	Parding	
	
Betygsskala:	G/U	
	
Kurstillfällen	
Kursen	är	indelad	i	tre	olika	block.	Inför	varje	kurstillfälle	ska	aktuell	kurslitteratur	läsas	
och	sammanfattas	skriftligt	i	punktform	(tre-fem	punkter	sammanfattning,	och	tre-fem	
punkter	 reflektion,	per	 text).	 Sammanfattningen	 lämnas	 in	via	Canvas	 till	 kursledarna	
inför	respektive	kurstillfälle.		
	
Block	1,	24-25	januari		
1A)	24/1	kl.	13-16	
Kursen	 inleds	 med	 en	 presentation	 av	 upplägg	 och	 innehåll,	 samt	 presentation	 av	
kursledare	 och	 kursdeltagare.	 Karolina	 Parding	 &	 Anna	 Berg	 Jansson,	 Luleå	 tekniska	
universitet.		
	
Litteratur	och	läsanvisning:	
Mer	information	kommer!		



1B)	25/1	kl.	9-12	
Historisk	exposé	över	professionsforskningsfältets	utveckling,	samt	exempel	på	aktuell	
professionsforskning.	Gästföreläsare	Andreas	Liljegren,	Göteborgs	universitet.		
	
Litteratur	och	läsanvisning	
Mer	information	kommer!			
	
Block	2	22-23	februari	
2A)	22/2	kl.	13-16	
Forts.	 teoretiska	 perspektiv/begrepp	 samt	 aktuella	 exempel	 på	 professionsstudier.	
Tillfället	delas	i	upp	följande	två	delar.		

	
kl.	13-14;	Genus	och	professionellt	arbete	och	ett	aktuellt	exempel.	Gästföreläsare	Cecilia	
Franzén,	Malmö	universitet	
	
kl.	14-16;	Profession	-	organisation,	och	lärande	i	professionellt	arbete.	Karolina	Parding	
&	Anna	Berg	Jansson,	Luleå	tekniska	universitet.	
	
Litteratur	och	läsanvisning	
Mer	information	kommer!		

	
2B)	23	februari	kl.	9-12	
Seminarium:	 Centrala	 professionsforskningsteman.	 Inför	 detta	 tillfälle	 väljer	 samtliga	
kursdeltagare	ett	kapitel	(tema)	i	Molander	och	Terums	(2008)	bok	Profesjonsstudier	och	
identifierar	 en	 aktuell	 vetenskaplig	 artikel	 som	 kopplar	 an	 till	 valt	 tema.	 Varje	
kursdeltagare	 förbereder	 även	 en	 kortare	 presentation	 av	 vald	 litteratur	 (kapitel	 och	
artikel)	 samt	 reser	 tre	 diskussionsfrågor	 med	 utgångspunkt	 i	 litteraturen.	 Samtliga	
deltagare	ska	alltså	dels	presentera	vald	litteratur,	dels	leda	en	kortare	gruppdiskussion	
med	utgångspunkt	i	vald	litteratur.	Varje	seminariedeltagare	har	X	min	till	förfogande.	
Karolina	Parding	&	Anna	Berg	Jansson,	Luleå	tekniska	universitet.	
	
Litteratur	och	läsanvisning:		
Mer	information	kommer!		
	
Block	3	23-24	mars	
3A)	23/3	kl.	13-16	
Forskningsfronten	inom	professionsforskningsfältet.	Vilka	är	de	aktuella	frågorna?	Vilka	
teorier	 och	 begrepp	 är	 centrala?	 Aktuella	 exempel.	 Tillfället	 ges	 på	 engelska.	
Gästföreläsare	Lara	Maestripieri,	Polytechnic	of	Milano	&	Andrea	Bellini,	University	of	
Rome.		
	
Litteratur	och	läsanvisning:		
Mer	information	kommer!	

	
3B)	24/3	kl.	9-12		
Seminarium:	 presentation	 av	 synopsis	 (examinerande	 paper).	 Kursdeltagarna	
presenterar	 och	 ger	 varandra	 återkoppling.	 Kurssummering,	 inklusive	 kursvärdering.	
Anna	Berg	Jansson	&	Karolina	Parding.		
	



Skriftlig	examinationsuppgift	
Varje	kursdeltagare	identifierar	och	formulerar	en	aktuell	frågeställning	att	diskutera	i	
ett	paper,	med	utgångspunkt	 i	under	kursen	genomgångna	teoretiska	teman	(begrepp	
och	perspektiv).	Frågeställningen	kan	antingen	beröra	flera	professionella	yrkesgrupper,	
eller	fokusera	en	specifik	profession	(professionell	yrkesgrupp).	Diskussionen	förs	med	
utgångspunkt	 i	 kurslitteraturen	 samt	 för	 vald	 frågeställning	 minst	 tre	 relevanta	 och	
aktuella	vetenskapliga	artiklar	 som	kursdeltagaren	 själv	 identifierar.	 I	uppgiften	 ingår	
därmed	 att	 identifiera	 minst	 tre	 vetenskapliga	 artiklar	 med	 relevans	 för	 vald	
frågeställning.		
		
Papret	skall	omfatta	5000	ord	och	struktureras	utifrån	följande	tre	delar;	inledande	del	
(här	 presenteras	 och	 motiveras	 vald	 frågeställning),	 huvuddel	 (vald	 frågeställning	
bearbetas	 och	 analyseras	 utifrån	 relevant	 litteratur),	 avslutande	 del	 (diskussion	 och	
eventuella	slutsatser	presenteras).	
	
Synopsis	på	skriftlig	examinationsuppgift	 (papret)	skickas	 in	via	Canvas	senast	 fredag	
11/3,	så	att	alla	kursdeltagare	kan	ta	del	av	varandras	synopsis,	och	ge	återkoppling	vid	
seminariet	(kurstillfälle	3B).	Deadline	för	färdig	skriftlig	examinationsuppgift	är	fredag	
22/4	2021.		
	
Kurslitteratur	
Molander,	A	&	Terum,	L.I.	(red.)	(2008).	Profesjonsstudier.	Oslo:	Universitetsforlaget.	
	
Vetenskapliga	artiklar	tillkommer.	
	
	


