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Verksamhetsberättelse 2007 och handlingsplan 2008 för Centrum för praktisk kunskap
Under 2007 har verksamheten vi Centrum gått in i en mer stabil fas, jämfört med det
händelserika år 2006 då ny professor och föreståndare tillträdde, doktorand rekryterades och ny
ledningsgrupp och vetenskapligt råd sattes samman. Kristina Fjelkestam och Christian Nilsson
tillträtt i ledningsgruppen under 2007 istället för Ylva Waldemarson och Gunilla Hultén, som fått
andra uppgifter på och utanför Södertörns högskola. Ledningsgruppen består förutom de två
ovan nämnda nu av Fredrik Svenaeus (föreståndare), Lotte Alsterdal, Ulla Ekström von Essen
och Lisa Öberg. Det vetenskapliga rådet har förstärkts med Bengt Kristensson Uggla
(medlemmar sedan tidigare är Merete Mazzarella, Eva-Lena Dahl och Bernt Gustavsson).

Vid sidan om magisterprogrammet i praktisk kunskap har ett antal uppdragsutbildningar för
lärare, poliser och vårdpersonal avslutats och inletts under året. Tre större forskningssymposier
har organiserats under vårterminen (”Kroppens kunskap”, ”Det är svårt att vara polis” och
”Berättelsen som kunskapsform”), och ett internationellt tvådagarssymposium (”Medical
Technologies and the Life World: Cultural and Ethical Perspectives”) med stöd av VR tillkom
under höstterminen. Fredrik Svenaeus har som forskningsledare fått ett forskningsprojekt med
fem medarbetare om ”Kroppen som gåva, resurs och vara: organtransplantationer i
Östersjöområdet”, som löper 2008-2011, beviljat av Östersjöstiftelsen. Förutom Fredrik och Ulla
Ekström von Essen, medverkar Susanne Lundin, Markus Idvall och doktorand från etnologiska
institutionen i Lund. Lotte Alsterdal har förlagt sin del av forskningsprojektet ”Individuell
lönesättning i praktiken” (tidigare Arbetslivsinstitutet) till Centrum. För detaljerad redovisning
av undervisning och forskning under 2007, se nedan.

I verksamhetsplanen för 2007 framhävdes följande punkter som 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
Att publicera böcker och artiklar, delvis med utgångspunkt i ovannämnda forskningsseminarier
Att lämna in minst en forskningsansökan våren 2007
Att sträva mot ytterligare internationalisering av Centrums forskningsprofil
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Att sprida information och reklam om Centrums verksamhet bland annat genom distribution av
ny broschyr som är under framtagande

Samtliga av dessa mål, utom den som handlar om att få igång och fördjupa samarbetet med
Karolinska institutet och Polishögskolan, har realiserats under 2007. Anledningarna till att detta
mål inte har kunnat infrias under innevarande år står att finna i att kontakt- och ledningspersoner
på dessa ställen bytts ut under 2007 och det därför har varit svårt att bygga och konstituera
former för framtida samarbete. Det finns anledning att återkomma till detta i det förslag till
handlingsplan för 2008 som återfinns nedan. Först följer dock en redovisning av utbildningar,
forskningsseminarier och publikationer från Centrum under 2007.

Under 2007 har följande kurser getts av Centrum för praktisk kunskap:
Den fjärde kullen på magisterprogrammet avslutade sina tvååriga studier på halvfart i juni 2007.
En ny, femte kull startade sina studier i september 2007. I december 2007 är 15 studenter
inskrivna på programmet. Kursansvar: Fredrik Svenaeus
”Fördjupade perspektiv på lärarrollen”, en 15p uppdragsutbildning för gymnasielärare på
utbildningsföretaget Infokomp avslutad mars 2007. Kursansvar Gunilla Hultén
”Reflekterad poliserfarenhet”, 15p uppdragsutbildning för Polishögskolan, en kurs avslutad mars
2007, en ny kurs startad april 2007 med planerad examination i januari 2008. Kursansvar: Ulla
Ekström von Essen
”Handledning för erfarenhetsbaserad utveckling i äldreomsorgen”, 15p
uppdragsutbildningskurser för Huddinge kommun, två kurser startade innevarande år, en
avslutad september 2007, en startad november 2007 med planerad examination i maj 2008.
Kursansvar: Kristina Fjelkestam och Lotte Alsterdal
”Ledarskap – reflektion, etik, omdöme”, en 15p kurs för blivande chefer inom Södertörnspolisen
startad oktober 2007, planerad examination april 2008. Kursansvar: Ulla Ekström von Essen
”Reflekterad praktisk pedagogik för konstnärliga högskolor” uppdragsutbildning för lärare vid
Teaterhögskolan, Danshögskolan och Dramatiska institutet 15p, startad oktober 2007, planerad
examination april 2008. Kursansvar: Kristina Fjelkestam

Under 2007 har följande forskningssymposier anordnats av Centrum för praktisk
kunskap:
26 januari: ”Kroppens kunskap”, medverkande: Sara Heinämaa, Fredrika Spindler, Susanne
Lundin och Fredrik Svenaeus.
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4 april: ”Det är svårt att vara polis”, medverkande: Ingela Josefson, Fredrik Svenaeus, Ulla
Ekström von Essen, Mats Heder, samt studenter från kursen ”Reflekterad poliserfarenhet”.
18 april: ”Berättelsen som kunskapsform”, medverkande: Eva-Lena Dahl, Kjell Johansson,
Bengt Kristensson Uggla, Merete Mazzarella och Barbro Smeds.
15-16 november: ”Medical Technologies and the Life World: Cultural and Ethical Perspectives”,
medverkande: Elisabeth Armstrong, Elin Bommenel, Andrew Edgar, Björn Hofmann, Teresa
Kulawik, Erik Malmqvist, Sniff Nexö, Fredrik Svenaeus, Kristin Zeiler, Hub Zwart.

Under 2007 har följande arbeten publicerats av forskare verksamma vid Centrum för
praktisk kunskap:
Lotte Alsterdal: ”Kåres dilemma”, Tidningen Äldreomsorg 5/2007
Christian, Nilsson: ”Benjamin, ruset och uppvaknandet”, Glänta, nr 2-3, 2007
Jonna Bornemark (red.) Det främmande i det egna: filosofiska essäer om bildning och person,
Stockholm: Philosophical Studies, Södertörn University Collage, 2007.
Jonna Bornemark, “Jaget som evighetens spegelbild: människa och Gud hos Johannes Scotus
Eriugena”, i Det främmande i det egna: filosofiska essäer om bildning och person, red. Jonna
Bornemark, Stockholm: Philosophical Studies, Södertörn University Collage, 2007.
Jonna Bornemark, “Alterity in the philosophy of Edith Stein: Empathy and God”, representing
The Nordic Society for Phenomenology in Phenomenology 2005, Volume IV: Selected Essays
from Northern Europe, red. Hans Rainer Sepp and Ion Copoeru, Bucharest: Zeta Books, 2007.
Fredrik Svenaeus: ”Psychopharmacology and the Self”, redaktör, temanummer av tidskriften
Medicine, Health Care and Philosophy, vol. 10, nr. 2, 2007.
Fredrik Svenaeus: “A Heideggerian Defense of Therapeutic Cloning”, i Theoretical Medicine
and Bioethics, Kluwer, vol. 28, nr. 1, 2007.
Fredrik Svenaeus: “Do Antidepressants affect the Self? A Phenomenological Analysis”,
Medicine, Health Care and Philosophy, Kluwer, vol. 10, nr. 2, 2007.
Fredrik Svenaeus: “Å bli syk: en studie i tilsykningens fenomenologi”, i Humanistisk
sykdomslaere. Tankar om helse og velvaere, sykdom og diagnose, Oslo: Universitetsforlaget,
2007.
Ylva Waldemarson: "Rättvisan, produktiviteten och den ekonomiska rationaliteten - Svenska
kommunalarbetarförbundet inför ett vägval" i Florin, Elgán & Hagemann (red) Den
självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd, Stockholm 2007
Ylva Waldemarson: ”Staden, kvinnorna och politiken” i Gullberg (red) Makten i Stadshuset,
Stockholm 2007
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Ylva Waldemarson: "Hur klassintressen skapas". Recension i Arbetarhistoria: 2-3/2007
Ylva Waldmarson: "Makten som politisk källa" i Arkiv, Samhälle och Forskning: 2/2007

Artiklar i dagstidningar:
Christian Nilsson: ”Sekularisering öppnar för förnyad eros-teologi”, Kyrkans tidning, 3 maj 2007
Fredrik Svenaeus: ”Social intelligens utan innehåll”, Svenska Dagbladet under strecket, 17:e
februari 2007.
Fredrik Svenaeus: ”Hotas den fria viljan av hjärnforskning?”, Svenska Dagbladet under strecket,
17:e mars 2007.
Fredrik Svenaeus: ”Den sanne Heidegger”, Svenska Dagbladet under strecket, 29:e september
2007.
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Handlingsplan Centrum för praktisk kunskap 2008

Följande punkter är viktiga verksamhetsmål för Centrum för praktisk kunskap under
2008:
Att arbeta aktivt med rekryteringen till magisterprogrammet genom utskick, informationsmöten
och dylikt för att få många sökande till antagningen i september 2008
Att starta minst två nya uppdragsutbildningar (en för äldreomsorgen i Huddinge kommun är
redan planerad)
Att anordna tre större forskningssymposier (planerade symposier i nuläget rör psykoterapi och
praktisk kunskap, polis- och skådespelaryrket, samt begreppet reflektion)
Att försöka få till stånd ett mer stadigt undervisningsuppdrag på sikt genom att arbeta, dels
fortsatt med KI, men också internt på Södertörn särskilt med avseende på lärarutbildningen
Att medverka i en eller två nya forskningsansökningar i syfte att ytterligare öka forskningsbasen
och om möjligt bredda forskningsprofilen vid Centrum
Att gå vidare i internationaliseringssträvandena och samverkan med andra lärosäten i Sverige
vad gäller forskningen
Att undersöka möjligheterna att starta en egen publikationsserie med sikte på att publicera bidrag
från forskningssymposier
Att ta fram en antologi under temat ”Vad är praktisk kunskap?” för att använda i undervisning
och profilering av verksamheten

