MALL

KURSPLAN, kurs på forskarutbildningsnivå
Rubrikerna i mallen är styrande och ska ej ändras. Kursiverad text ger information vid ifyllandet av
mallen och ska därefter ej finnas med.

Kursnamn:

Professioner i det moderna arbetslivet

Högskolepoäng: 7.5 högskolepoäng
Utbildningsnivå: forskarnivå
Förkunskapskrav:
Endast doktorander som ingår i Falfs forskarskola kan antas. Doktoranderna väljs så att de
representerar en spridning vad gäller geografiskt område, disciplin, samt empiriskt studieobjekt.
Max 12 kursdeltagare. Inga övriga förkunskapskrav.
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.
Lärandemål:
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska doktoranden:
-

Kunna beskriva och förklara vad som kännetecknar professionella yrkesgrupper och
deras arbetsvillkor, samt kunna beskriva och förklara professionsteorins utveckling,
Kunna beskriva och applicera centrala professionsteoretiska begrepp,
Kunna diskutera och kritiskt förhålla sig till relationen och spänningar mellan
profession och organisation

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska doktoranden:
Alla kurser på forskarutbildningsnivå som annonseras på webben ska ha en kurskod. De generella kurserna på
forskarutbildningsnivå som fastställs av rektor tilldelas kurskod av handläggare inom Utbildnings- och
forskningsplanering. Övriga kurser på forskarutbildningsnivå tilldelas kurskod via administratör på respektive
institution.
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-

Självständigt kunna identifiera och sammanställa vetenskaplig litteratur av relevans
för kursens innehåll,
Kunna problematisera och formulera aktuella frågor i relation till vald professionell
yrkesgrupp, med utgångspunkt i en professionsteoretisk ram,
Kunna beskriva och diskutera kursinnehållet såväl muntligt som skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska doktoranden:
-

Visa prov på förmåga till kritisk reflektion i relation till professionella yrkesgrupper
och deras arbetsvillkor muntligt och skriftligt

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 lärtillfälle, och delta aktivt vid lärtillfällena.
Lärtillfällena består av såväl föreläsningar som seminarier av olika slag.
Examinationsform:
Kursen examineras via a) aktivt deltagande vid lärtillfällena, där kursdeltagarna sammanfattar
och delger sina reflektioner över såväl kurslitteratur som föreläsningar, b) skriftlig inlämning
vid kursens slut.
Examinator: Karolina Parding
Betygsskala: G/U
Kurslitteratur:
Molander, A & Terum, L.I.(red.) (2008). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget, samt
vetenskapliga artiklar.
Kursen genomförs:
LP3, vt 22
Kursen ges återkommande: Nej □ Nästa tillfälle: ………..Nej X □

Ansökan till: Anna Berg Jansson, anna.jansson@ltu.se
Doktorand anger i ansökan namn, personnummer, epost-adress, avdelning samt
institutionstillhörighet, via särskild blankett.
Ansökan senast:
2021-11-15
Alla kurser på forskarutbildningsnivå som annonseras på webben ska ha en kurskod. De generella kurserna på
forskarutbildningsnivå som fastställs av rektor tilldelas kurskod av handläggare inom Utbildnings- och
forskningsplanering. Övriga kurser på forskarutbildningsnivå tilldelas kurskod via administratör på respektive
institution.
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Kurs öppen för doktorander antagna vid annat lärosäte än LTU: Ja □ Ja Nej □
Max antal doktorander: Ja □ Ja antal……12…. Nej □
Kursavgift:
Ingen kursavgift. I det fall kursen ges på campus (fysiska träffar) gäller följande: Doktoranderna
beställer själva sina resor till lägsta kostnad via sina respektive lärosätes resebyråer, vilka i sin
tur fakturerar Lunds universitet.
Kontaktperson/Kursansvarig:
Anna Berg Jansson, anna.jansson@ltu.se, 0920-492979
Examinator:
Professor Karolina Parding

Alla kurser på forskarutbildningsnivå som annonseras på webben ska ha en kurskod. De generella kurserna på
forskarutbildningsnivå som fastställs av rektor tilldelas kurskod av handläggare inom Utbildnings- och
forskningsplanering. Övriga kurser på forskarutbildningsnivå tilldelas kurskod via administratör på respektive
institution.
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