1
Verksamhetsberättelse 2006 och handlingsplan 2007 för Centrum för praktisk kunskap
2006 har varit ett händelserikt år för Centrum för praktisk kunskap. Centret inrättades vid
Södertörns högskola den 15 mars 2001 med Ingela Josefson som föreståndare och har alltsedan
starten bedrivit utbildning och forskning med inriktning mot arbetslivets teori, etik, historia och
kulturella förändringar. Eget skrivande med utgångspunkt i dilemman och problem i yrkeslivet
har varit en pedagogisk bas i Centrum för praktisk kunskaps kurser och övriga verksamhet.

Den 16 mars 2005 fattades beslut om ett femårigt infrastrukturellt stöd till Centrum för praktisk
kunskap från Östersjöstiftelsen, och en femårig gästprofessur i praktisk kunskap med inriktning
mot kunskapsteori utlystes. Efter sedvanligt sakkunnigförfarande beslutade högskolan att
anställa Fredrik Svenaeus som professor i praktisk kunskapsteori och föreståndare för Centrum
för praktisk kunskap. Han tillträdde sin tjänst den 1 mars 2006. Under april 2006 utlystes också
en doktorandtjänst i praktisk kunskap med inriktning mot kunskapsteori som var avsedd att
rymmas i den infrastrukturella satsningen. Doktoranden, Christian Nilsson, som kommer att
doktorera i filosofi vid Åbo akademi, började sin anställning den 16 november 2006. Den 1 april
2006 började också Desirée Hakala en anställning på halvtid som Centrums sekreterare. Under
april månad utarbetades en ny arbetsordning för Centrum för praktisk kunskap som antogs av
rektorsämbetet den 18 maj. En ny ledningsgrupp rekryterades och har tillträtt efter prefektbeslut
den 14 maj. Medlemmar i Centrum för praktisk kunskaps ledningsgrupp är: Fredrik Svenaeus
(föreståndare), Lisa Öberg, Ylva Waldemarson, Ulla Ekström von Essen, Lotte Alsterdal och
Gunilla Hultén. Gruppen är mångvetenskaplig och ledamöterna har sin bas i ämnena filosofi,
historia, idéhistoria, arbetslivskunskap och journalistik. Sedan den nya arbetsordningen antogs
har också ett vetenskapligt råd inrättats. Rådet - som består av Bernt Gustavsson, professor i
pedagogik vid Örebros universitet, Merete Mazzarella, professor i litteraturvetenskap vid
Helsingfors universitet, och Eva-Lena Dahl, professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet träffade ledningsgruppen första gången 18 december 2006. (För detaljerade redogörelser för
föreståndarens, ledningsgruppens och det vetenskapliga rådets uppgifter se Centrum för praktisk
kunskaps arbetsordning.)

Hösten 2006 har också Bolognaanpassningen av Centrums magisterkurs i praktisk kunskap
inletts, den reviderade kursplanen skall färdigställas under våren 2007 och träda i kraft hösten
2007. För att kvalitetssäkra undervisningen har examinationskriterier för Centrums samtliga
uppdragsutbildningar och för magisteruppsatsen i praktisk kunskap tagits fram och stadfästs av
ledningsgruppen. Centrum har också inlett ett samarbete med Teaterhögskolan som medverkar

2
med inslag på två av de uppdragsutbildningar som listas nedan. Vidare har Centrums hemsida
omarbetats och uppdaterats, och framtagandet av en broschyr - leaflet – med information om och
reklam för verksamheten har påbörjats.

Under 2006 har följande kurser getts av Centrum för praktisk kunskap:
Magisterkurs i praktisk kunskap (tvåårig utbildning på halvtid, två årskullar har funnits i
systemet 2006).
”Erfarenhetsbaserat ledarskap”, en 10p uppdragsutbildning för mellanchefer på
Försäkringskassan (februari-november).
”Fördjupade perspektiv på lärarrollen”, en 10p uppdragsutbildning för gymnasielärare på
utbildningsföretaget Infokomp (februari-mars 2007).
”Reflekterad poliserfarenhet”, en 10p uppdragsutbildning för Polishögskolan (maj-mars 2007).
”Handledning för erfarenhetsbaserad utveckling i äldreomsorgen”, två 10p
uppdragsutbildningskurser för Huddinge kommun (augusti-januari 2007).
”Att möta sig själv genom sina erfarenheter”, en 5p uppdragsutbildning för Stockholms stads
kompetensfond, personal i äldreomsorgen (mars-september).

Under 2006 har följande forskningsseminarier anordnats av Centrum för praktisk
kunskap:
10 maj: "Den goda beröringen: om kropp, hälsa, vård och litteratur", Merete Mazzarella,
professor i litteraturvetenskap och författare.
29 maj: "Emotionell intelligens: en fenomenologisk analys", Fredrik Svenaeus, nytillträdd
professor i praktisk kunskapsteori.
3 oktober: ”Bildningstankens kontinuitet och förvandlingar”, Bernt Gustavsson, professor i
pedagogik.
28 november: ”Att utforska den egna erfarenheten – praxisnära forskning och
skolutveckling, tre lärare från Huddinge kommun presenterar sina forskningsarbeten”, Ylva
Waldemarson (Centrum), Eva Hjelte, Ann Pettersson, Kristina Åsenius
30 november: ”An afternoon seminar to celebrate the translation of Jan Patocka’s Heretical
Essays”, (tillsammans med filosofiämnet), medverkande: Leo Kramar, Ulrika Björk, Ludger
Hagedorn, Marcia Schuback, Fredrik Svenaeus

Under 2006 har följande skrifter inom ämnesområdet praktisk kunskap publicerats av
forskare verksamma vid Centrum för praktisk kunskap:
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Berättelse och kunskap, Stockholm: Dramatiska institutet (en volym som är en rapport från
kollegiet för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området och som
innehåller texter av Maria Johansson och Barbro Smeds, som bägge gått Centrums
magisterutbildning, dessutom är Ingela Josefson medförfattare till förordet till boken).

Gunilla Hultén: Främmande sidor: främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska
dagstidningar efter 1945, Stockholm: JMK (doktorsavhandling).

Lotte Alsterdal: Rapporter från ett skolgolv: tio lärare om dilemman och glädjeämnen i
skolan, Lund: Liber.

Fredrik Svenaeus: ”Phenomenology of medicine”, The Blackwell Companion to Phenomenology
and Existentialism, red. Hubert Dreyfus och Mark Wrathall, London: Blackwell Publishing.

Fredrik Svenaeus, “Phenomenology Listens to Prozac”, New Health Technologies and the
Construction of Normalicy, red. Sonja Olin Lauritzen och Lars Christer Hydén, London:
Routledge.

Fredrik Svenaeus: ”Döden går att dela”, i Annex, våren 2006, recensionsbilaga till Axess.
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Handlingsplan Centrum för praktisk kunskap 2007

Följande punkter är viktiga verksamhetsmål för Centrum för praktisk kunskap under
2007:
Att starta en ny magisterkurskull hösten 2007 (inställd 2006 pga för få sökande)
Att få igång, respektive fördjupa, samarbetet med Karolinska Institutet och Polishögskolan för
att få till stånd ett mer stadigt undervisningsuppdrag på sikt
Att fördjupa samarbetet med Teaterhögskolan som partner i givandet av uppdragsutbildningar
Att anordna minst tre större forskningssymposier (Kroppens kunskap och Berättelsen som
kunskapsform under vt 2007 redan planerade, ytterligare ett om kulturella perspektiv på
psykofarmaka och/eller medicinsk teknologi mer löst planerat ht 2007)
Att publicera böcker och artiklar, delvis med utgångspunkt i ovannämnda forskningsseminarier
Att lämna in minst en forskningsansökan våren 2007 (VR och Östersjöstiftelsen, eventuellt
andra)
Att sträva mot ytterligare internationalisering av Centrums forskningsprofil
Att sprida information och reklam om Centrums verksamhet (särskilt om magisterkursen) bland
annat genom distribution av ny broschyr som är under framtagande

