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Inledning

Centrum för praktisk kunskap (CPK) har funnits på Södertörns högskola sedan 2001 och har som
uppdrag att skapa möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi
utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika
kunskapsformer och med särskild betoning på mellanmänskliga yrken. Exempel på sådana yrken är
undervisnings-, läkar-, vård-, och omsorgsyrken samt även andra professioner och
yrkesverksamheter där mellanmänskliga frågor är av vikt på olika sätt, såsom konstnärliga yrken. Den
praktiska kunskapens teori är ett mångvetenskapligt ämne som hämtar sina teorier och metoder ur
en humanistisk vetenskapstradition med ämnen som filosofi, idéhistoria, estetik, pedagogik, etnologi,
med flera. Sedan 2012 ingår Utvecklingsenheten för högskolepedagogik på Södertörns högskola i
Centrum för praktisk kunskap.
Efter den fina utdelningen av forskningsanslag de föregående åren har de flesta medarbetarna på
CPK kunnat ägna en stor del av sin tid åt forskning. Kollegiet har också fokuserat på uppstarten av de
nya utbildningarna, konsolideringsarbete samt att se över de anställdas arbetssituation och göra den
hanterlig. En ny lektor och två nya doktorander har knutits till kollegiet som nu består av nio
heltidsanställda lektorer och fem doktorander. Ett forskningsprojekt och har avslutats, en avhandling
färdigställts, tre forskningsprojekt löper på och ytterligare ett har beviljats. Vi har genomfört fem
symposier/konferenser och har för närvarande 6 pågående uppdragsutbildningar. CPKs medarbetare
fortsätter att flitigt publicera sig och medverka i samverkansuppdrag och media. I år utkom bland
annat vår efterlängtade klassikerantologi Klassiska texter om praktisk kunskap i CPKs egen skriftserie.
Den har rönt uppskattning, blivit omskriven och används frekvent i undervisningen.

Beskrivning av verksamheten uppdelat i områden
Organisation och interna samarbeten
Samarbetet med Senter for praktisk kunnskap vid Universitet i Nordland fortsätter. Flera av CPKs
medarbetare har undervisat på kurser och deltagit i examinationer vid utbildningar där. Till nästa år
kommer James McGuirk, föreståndare för Senter for praktisk kunnskap att undervisa på kursen
Studies in Professional Knowledge för masterstudenter och doktorander i praktisk kunskap. Vi håller
på att utarbeta ett Erasmussamarbete.
Vi har upprättat ett Erasmussamarbete med Alice Salomon högskolan i Berlin [http://www.ashberlin.eu/en/]
Vi har även gått med i en ansökan tillsammans med Senter for praktisk kunnskap för att ta del av det
nordiska närverket för professionsforskning Profres.
CPK har startat ett samarbete med bland annat Senter for praktisk kunnskap för att starta upp en
nätbaserad peer reveiw tidskrift om praktisk kunskap. Bland annat har vi medverkat i en ansökan till
Vetenskapsrådet.
CPK har under 2015 börjat undervisa på Polisutbildningen. Detta arbete har börjat bra och vi ska
lämna in förslag för vår medverkan på termin 3 samt med examensarbetet på Polisutbildningen.
CPKs samarbete med de erfarenhetsbaserade lärarutbildningarna på högskolan löper på bra och en
stor andel av medarbetarna undervisar på dessa.
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CPK:s alumniförening är fortsatt aktiv och arrangerar löpande föreläsningar.

Forskning
Carl Cederbergs forskningsprojekt ”Narratives of Europe” lett av Johan Fornäs och finansierat av ÖSS
har avslutats.
Martin Gunnarson har lämnat in sin avhandling och disputationsdatum är 29 januari.
Våra tre stora forskningsprojekt finansierade av ÖSS ”Hästkulturer i omvandling. Interaktion och etik
mellan människa och häst i Sverige och Polen”, ”Being and becoming: A phenomeological perspective
on formative dimensions of pre-school education in Sweden and Germany” och ”The
Phenomenology of Suffering in Medicine: Explorations in the Baltic Sea Region” löper på.
Jonna Bornemark har under året deltagit i projektet ”Decode – Community Design for Conflicting
Desires” (som handlar om hållbar stadsplanering) finansierat av Vinnova.
CPK lämnade in fem forskningsansökningar till VR, RJ och ÖSS, samtliga fem fick avslag.
Carl Cederberg beviljades interna forskningsmedel för projektet: ”Those Refugees. A Philosophical
Investigation into the Rights of and the Responsibilities for Migrants and Citizens”.
Maria Wolrath Söderberg och Lotta Tillberg har fått interna anslag att starta uppbyggnaden av
polisforskning tillsammans med polisutbildningen. Detta arbete har påbörjats.
CPK har utökat antalet högre seminarier under 2015. Dessa har varit välbesökta och behandlat
doktorandpresentationer, metodfrågor och klassiska texter i praktisk kunskap. Vi har även bjudit in
externa gäster som Maria Johansson och Niclas Hald som presenterat sina avhandlingar från Senter
for praktisk kunskap.
CPK har under 2015 fortsatt arbetet med att bedriva forskarutbildning i den praktiska kunskapens
teori inom forskarskolan för Kritisk kulturteori där fyra av doktoranderna deltar.

Utbildning
Hösten startade vi upp den nya masterutbildningen både med start från termin 1 och start från
termin 5 för de studenter som har en magisterexamen i praktisk kunskap eller yrkeskunnande och
teknologi. På termin 1 antogs 24 studenter och på termin 5 antogs 21 studenter. Båda terminerna
löper på bra och tycks vara uppskattade.
Magisterutbildningen rullar på. Åtta magisteruppsatser har examinerats under året och den grupp
som nu påbörjar uppsatsskrivandet uppgår till 12 studenter.
Den fristående kursen ”Det existentiella samtalet” är fortsatt mycket sökt och omtyckt. I år har dock
antalet examinerade studenter varit ovanligt lågt, endast har 11 studenter har genomfört
programmet. Under hösten har 30 nya studenter antagits.
Även det nystartade magisterprogrammet i praktisk kunskap med inriktning mot utvecklingsarbete i
förskolan har startat upp bra. Här har vi endast 12 studenter trots ett högt söktryck. Vi har upptäckt
vissa problem i antagningsprocessen som vi försöker eliminera.
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Två av centrums medarbetare undervisar på den högskolepedagogiska kursen "Erfarenhetsbaserad
kurs i högskolepedagogik" för universitets och högskolelärare.

Samverkan med det omgivande samhället
Symposier och konferenser:
”Professioner i omvandling 1 – Personalvetare och HR som gisslan, hantlangare eller möjliggörare”,
symposium arrangerat av CPK och Akademikerförbundet. 10 september. Ca 30 deltagare.
”Professioner i omvandling 2 – Socialsekreterarens yrkeskunnande, gisslan, hantlangare eller
möjliggörare, symposium arrangerat av CPK och Akademikerförbundet. 14 oktober.Ca 40 deltagare.
”Embodied practice. Aestetical-bodily dimensions of preschool education ”, internationell workshop i
samarbete med förskolan Vattentornet i Södertälje, 2-3 november. 30 deltagare från Tyskland och
Sverige.
”Political Existence”, internationell konferens i samarbete med Filosofiämnet på Södertörns
högskola, 25-27 november.
”Equine Cultures in Transition: Human-horse relationships in theory and practice: changing concepts
of interaction and ethics”, internationell workshop, 27-29 november.

Uppdragsutbildning/uppdragsforskning:

Regionsbiblioteken Stockholm, Utbildning och forskning: ”Omdöme, bildning och det
mellanmänskliga mötet: en utbildning i bibliotekariens praktiska kunskap”, 2015
Hagastiftelsen Järna, Utbildning: ”Kloka handlingar- om praktisk kunskap, 2015,
Göteborg, Utbildning: ”Vård och behandlingsstrategier”, 2015-16
Göteborg, Utbildning: ”Vård och behandlingsrollen”, 2015-16
Stiftelsen Sanna, Utbildning: ”Synen på funktionsnedsättning förr och nu”, 2015-17
Konstfack: Utbildning: ”Medborgardialogens praktiska kunskap” 2015

Publikationer
Böcker
-

Bornemark, Jonna, Kroppslighetens mystik: filosofiska läsningar av Mechthild von
Magdeburg, Stockholm: Volante
Bornemark, Jonna, Wallenstein, Sven-Olov (red) Madness, Religion and The Limits of Reason,
Södertörn Philosophical Studies, Huddinge: Södertörn University
Bornemark, Jonna, Martinsson, Mattias Svenungson, Jayne (red) Monument and Memory,
Berlin: LIT-verlag
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-

Hjertström Lappalainen, Jonna (red.), Klassiska texter i praktisk kunskap, Södertörn Studies in
Practical Knowledge, Huddinge: Södertörns högskola, 2015.

Vetenskapliga artiklar, rapporter och antologibidrag

-

Bornemark, Jonna, “Giordano Bruno’s Mnemonics: A Deleuzian Reading” i Monument and
Memory, red. Jonna Bornemark, Mattias Martinson och Jayne Svenungson, Berlin: Lit Verlag
Bornemark, Jonna, ” How to Not-Know: an Essay on the Limits of Cognitive Knowledge” i
Ignorance between Knowing and Not Knowing, red. Gavin Morrison and Sigrid Sandström,
Stockholm: Axl Books
Bornemark, Jonna, ”Matter, Magic and Madness – Giordano Bruno’s Philosophy of
Creativity” i Madness, Religion and The Limits of Reason, red. Jonna Bornemark och SvenOlov Wallenstein, Södertörn Philosophical Studies, Huddinge: Södertörn University
Bornemark, Jonna, ”En rörlig själ”, Subaltern, nr 4

-

Cederberg, Carl, "Philosophy and its Shadow: On Skepticism and Reason in Levinas" i

-

-

Madness, Religion, and the Limits of Reason. Ed. Jonna Bornemark and Sven-Olov
Wallenstein", Huddinge: Södertörn University.
-

Cederberg, Carl, "Att tänka det mänskliga: bortom generna, i ljuset av utopin" i Människa,
stat, utopi: En antologi om det möjligas konst. Red: Mårten Björk och Jon Wittrock,
Hägersten: Tankekraft.

-

Cederberg, Carl, "Gadamers tolkande samtal med Platon: Hermeneutik och dialektik som
filosofisk praxis" i Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet. Red: Anders Burman,
Stockholm: Axl Books.

-

Gunnarson, Martin och Lundin, Susanne, ”The Complexities of Victimhood: Insights from the
Organ Trade” Somatechnics, vol. 5(1): 32-51.

-

Hjertström Lappalainen, Jonna, “The Art of Theorising as a Practitioneer”, Kunsthåndverk –
The Nordic Issue, No 3, 40-44.

-

Seniuk, Patrick. "Review of 'Experiences of Depression: A study in phenomenology.’
in Philosophical Psychology . doi: 10.1080/09515089.2015.1095872.
Svenaeus, Fredrik, “Our Strange Body”, Journal of Phenomenological Psychology, vol. 46, nr.
1, 135-138, 2015.
Svenaeus, Fredrik, “ADHD som en samtida kulturdiagnos”, Socialmedicinsk tidskrift, nr. 1, 5561, 2015.
Svenaeus, Fredrik, “The Relationship Between Empathy and Sympathy in Good Health Care”,
Medicine, Health Care and Philosophy, vol. 18, nr. 2, 267-277, 2015.
Svenaeus, Fredrik, “The Phenomenology of Chronic Pain: Embodiment and Alienation”,
Continental Philosophy Review, vol. 48, nr 2, 107-122, 2015.
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-

-

Svenaeus, Fredrik, “Organ transplantation ethics from the perspective of embodied
selfhood”, i The Routledge Companion to Bioethics, red. John Arras, Elizabeth Fenton och
Rebecca Kukla, 570-580, 2015.
Svenaeus, Fredrik, “Hermeneutics, health and medicine”, i The Routledge Companion to
Philosophical Hermeneutics, red. Jeff Malpas and Hans-Helmuth Gander, 550-560, 2015.

Essäer
-

-

Bornemark, Jonna, ”En ojämlik vänskap”, Filosofilärarna: sophia, s. 18-21
Bornemark, Jonna, ”Form-taking Matter” i Freiekörperkultur, ed. Tobias Sjöberg, Stockholm:
Arvinius+Orfeus förlag, s. 17-31
Hjertström Lappalainen, Jonna, ”Filosofiskt vansinne”, efterord till Minnesteater av Simon
Critchley, Stockholm, CLP Works, 2015.
Schwarz, Eva: ”Vad gör egentligen en bibliotekarie?” I: Länsnytt: mötesplats för biblioteken i
Stockholms län, 2015, 2 : 5

Muntliga framträdanden
Inbjudna akademiska föredrag, konferenspresentationer och annan akademisk
verksamhet
-

-

Alsterdal, Lotte, "Praktisk kunskap och essäskrivande", Ersta-Sköndal, handledarutbildning
för socionomer, 5 oktober.
Bornemark, Jonna, ”Empati i handledning”, Stockholms konstnärliga högskola, föreläsning för
doktorandhandledarna, 5 februari.
Bornemark, Jonna, Monument and Memory: bokseminarium, Teologiska högskolan, 11 maj.
Bornemark, Jonna, ”The Genesis of Empathy in Pre-subjective Experience: Pregnancy and Life
in the Womb” på konferensen Empathy, Phenomenology and Psychiatry, Malmö högskola 18
maj.
Bornemark, Jonna, ”Giordano Bruno and the Pedants” på konferensen Early Modern
Philosophy, Södertörns högskola, 3-4 juni.
Bornemark, Jonna, Inbjuden bokpresentation, Kroppslighetens mystik, Teologiska
institutionen, Lund, 15 september.
Bornemark, Jonna, Kroppslighetens mystik, inbjuden bokpresentation på
Litteraturvetenskapens högre seminarium, Södertörns högskola, 17 november.
Bornemark, Jonna, ”Kärlek som kunskapens villkor” på konferensen, Vad vet vi? Om tro,
vetenskap och kunskapens villkor, Dalarnas högskola, 19 november.
Bornemark, Jonna, ”Kultur som stadsbyggande – ett filosofiskt perspektiv” på konferensen
Kulturens roll i stadsutveckling, Varberg, 23 november.
Bornemark, Jonna, ”Bildning i evidensbaseringens tidevarv: en kunskapsreflektion”, offentlig
gästföreläsning, Jönköpings högskola, 10 december.
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-

-

-

Bornemark, Jonna, Kroppslighetens mystik, inbjuden bokpresentation på Teologiska
högskolan, Stockholm, 14 december.
Ekström von Essen, Ulla, "Hästsyn och idéer om ledarskap inom hästassisterad
ledarskapsutbildning i Sverige och Polen", workshop, Nordiskt Hum-Sam-Nätverket för
forskning om häst, 25-26 november.
Ekström von Essen, Ulla, Sakkunnig ledamot i bedömargruppen för forskning, inriktningen
hum-sam, i Swedish-Norwegian Foundation for Equine Research
Gunnarson, Martin,”Transplant Travel and Bodily Undecidability: The Complex Motives
Underlying Kidney Patients’ Decision to go Abroad for Treatment. The Swedish Experience”
vid Stellenbosch Institute of Advanced Studies, Stellenbosch, 12 mars.

-

Gunnarson, Martin, ”Intercorporeal Exchanges in Haemodialysis Care: Bodily, Spatiotemporal
and Historical Dimensions of Patient Interaction” vid Södertörns högskola, 24 april.

-

Gunnarson, Martin ”Revealing the Modus Operandi of Organ Trafficking Networks” vid ESOT
Congress, Bryssel, 14 september.

-

-

-

-

-

-

Hjertström Lappalainen, Jonna, Föreläsning om praktisk kunskap, Pedagogiska institutionen,
Göteborgs universitet, 9 januari.
Hjertström Lappalainen, Jonna, Föreläsning: Theory hidden in Practice, Konstfack, 23 januari.
Hjertström Lappalainen, Jonna, Föreläsning: Theory hidden in Practice Academy of Fine Arts,
doktorandkurs, Helsinki, 27 januari.
Hjertström Lappalainen, Jonna, Föreläsning: ”John Dewey och synen på estetiska
lärprocesser”, I mötet mellan konst och lärande, konferens om estetiska lärprocesser,
Södertörns högskola, 5 februari.
Hjertström Lappalainen, Jonna, ”Praktisk kunskap och etik” vid Profres doktorandkurs vid
Universitetet i Nordland, Bodö Norge, 11 mars.
Hjertström Lappalainen, Jonna, ”Praktisk kunskap och HR”, Professioner i omvandling –
Personalvetare och HR som gisslan, hantlangare eller möjliggörare, symposium arrangerat av
CPK och Akademikerförbundet. 10 september.
Hjertström Lappalainen, Jonna, ”Praktisk kunskap”, Kungliga musikhögskolan, 21 oktober.
Hjertström Lappalainen, Jonna, ”John Dewey om måleri som hantverk”, Måleriet som
kunskapsprojekt, Konstvetenskapen, Södertörns högskola, 12 november.
Pröckl, Maria, “The preschool teacher’s embodied knowledge –time, energy and space”,
workshop Embodied practice - Bodily-aesteical dimensions of preschool education,
Södertörns högskola, 2 november.
Schwarz, Eva, “Praktisk kunskap”, vid Profres doktorandkurs vid Universitetet i Nordland,
Bodö Norge, 11 mars.
Schwarz, Eva: “The ambiguity of plurality – a phenomenological analysis of toddlers’
intersubjective relations”, Annual meeting of the Nordic Society for Phenomenology, NOSP,
Södertörns högskola, 24 april.
Schwarz, Eva: „Vom Kind zum lernenden Subjekt – Zur Praxis der
Kollektivierung/Individualisierung am Beispiel der Eingewöhnungsphase in einer
schwedischen Vorschulgruppe“, föredrag, Jahrestagung der Sektion Schulpädagogik der
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, "Individualisierung von Unterricht.
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Transformation - Wirkungen - Reflexionen", Georg-August-Universität Göttingen, Tyskland,
28 september.
-

Schwarz, Eva “Between adjustment and revolution: toddlers entering preschool in Sweden
and Germany”, föredrag, Center for Baltic and Easter European Studies (CBEES), 4 maj.

-

Schwarz, Eva: Introduktion till Embodied practice, Workshop ”Embodied practice”,
Södertörns Högskola, 2 november.

-

-

Schwarz, Eva: ”Forskning i praktisk kunskap mellan filosofi och empiri: Reflektioner över mitt
fältarbete på en förskola”, Centrum för praktisk kunskap, Metodseminariet, 21 april.
Schwarz, Eva: ” ”Praktisk kunskap och omdömeskraft”, föredrag, Planeringsdag, Pedagogiskt
Resurscentrum vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Insititutet, 24 mars.
Schwarz, Eva: „Fenomenologi och praktisk kunskap”, föredrag, Department for Humanities
and Education, University of Adger, Norge, 26 november.

-

-

Svenaeus, Fredrik , “The relationship between empathy and sympathy”, inbjuden föreläsning
vid konferensen “Phenomenology, Empathy, Psychiatry”, Malmö University, 21 maj.
Svenaeus, Fredrik , “The phenomenology of suffering in medicine and bioethics, vid The
annual Nordic Network of Medicine and Medical Ethics Workshop, Ersta Sköndal, 8 juni.
Svenaeus, Fredrik, “What kind of creature is ADHD: Personalities and pathologies in the
neuropsychiatric era” plenarföreläsning vid konferensen “Medicalisation: 29th annual
conference on the Philosophy of Medicine and Health Care”, University of Ghent, 19 augusti.
Svenaeus, Fredrik, “Smärta som fenomen”, plenarföreläsning vid Svenskt smärtforums årliga
konferens i Stockholm, 15 oktober.
Victor Tillberg, Lotta ”Bara en känsla – omdömets betydelse vid utlandsuppdrag”
(tillsammans med Joakim Svartheden) konferensbidrag, Modern militär professionalism,

-

-

Kungliga Tekniska högskolan & Centrum för Studier av Militär och Samhälle 8 september.
Victor Tillberg, Lotta, ”Socialsekretarens praktiska kunskap”, Symposium: Professioner i
omvandling – socialsekreterare som gisslan, hantlangare eller möjliggörare?, Södertörns
högskola, 14 oktober.
Victor Tillberg, Lotta ”The path to military professionalism” konferensbidrag, Inter University
Seminar on Armed Forces and Society, Chicago 30 oct-1 november.

-

-

-

Zetterqvist Blokhuis, "Swedish riders´ perception of their communication with the horse",
presentation på konferens "Interspecies encounters; Developing interactions in history,
literature and practice" på Stockholms universitet, 29 januari.
Zetterqvist Blokhuis, "Coaching dressage riders: a qualitative interview study examining the
changing paradigms of equestrian training" på konferens "ECSS Malmö 2015 (European
College of Sport Science)", 25 juni.
Zetterqvist Blokhuis, "Hästens roll i kommunikationen - svenska och polska ryttares
uppfattning" på workshop för "Nätverk för humanistisk och samhällsvetenskaplig
hästforskning", Södertörns Högskola, 26 november.
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Publika föreläsningar
-

Alsterdal, Lotte, "Praktisk kunskap och äldreomsorg", Nestor Fou-center, temadag om att
leda och stödja lärande på arbetsplatsen för chefer äldreomsorg i Huddigen kommun.
Alsterdal, Lotte, "Praktisk kunskap och essäskrivande", Ersta-Sköndal, handledarutbildning
för specialpedagoger, 15 december.
Alsterdal, Lotte, handledning av lärare vid Ersta-Sköndal vid tre tillfällen med temat att
undervisa i essäskrivande.
Bornemark, Jonna, Paneldeltagande, Tyréns FOU-dag, 15 april.
Bornemark, Jonna, Kroppslighetens mystik, Release Hedengrens bokhandel, Stockholm, 8
september.
Bornemark, Jonna, Kroppslighetens mystik, Föreläsning Östervärns antikvariat, Malmö, 14
september.
Bornemark, Jonna, Kroppslighetens mystik, Bokpresentation CPKs alumniförening, 15
oktober
Bornemark, Jonna, Kroppslighetens mystik, Föreläsning Katolska församlingen St Eugenia,
Stockholm, 5 november.
Bornemark, Jonna, ”Är ateismen en religion?” panelsamtal hos ABF-Göteborg, 24 november.
Cederberg, Carl, "Vem har vi ansvar för?", Filosofifestivalen - Unescos Världsfilosofidag,
Stockholm, 14 oktober.
Hjertström Lappalainen, Jonna, Föreläsning: Kierkegaard, mod och civilkurage i
arbetssamhället, ABF Göteborg, 4 februari.
Hjertström Lappalainen, Jonna, ”Handledarens praktiska kunskap”, seminarium och årsmöte
för Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete, 7 mars.
Hjertström Lappalainen, Jonna, ”Praktisk kunskap och mod”, Psykoterapieheten, Stockholms
landsting, 18 mars.
Hjertström Lappalainen, Jonna, ”Prästens praktiska kunskap” Profildagar vid Strängnäs stift,
21 maj.
Hjertström Lappalainen, Jonna, Samtal om folkbildning vid Folkbildningens forskningsdag,
ABF, 15 september.
Hjertström Lappalainen, Jonna, ”Existentiella perspektiv på hälsa”, Sjukvårds- och
omsorgskontoret i Norrtälje kommun, 6 oktober.
Hjertström Lappalainen, Jonna, samtal om Kierkegaard och existensfilosofi, Göteborgs
stadsteater, 17 november.
Schwarz, Eva, ”Bibliotekariens praktiska kunskap en central del av yrkeskompetensen”,
Bokmässan, Göteborg, 24 september.
Schwarz, Eva: ”Praktisk kunskap och omdöme: Vad gör egentligen en bibliotekarie?”
Bibliotekschefsmöte, Kultur Skåne, Malmö, 15 oktober.

Media
-

Bornemark, Jonna, ”Mobiltelefonen” i Kropp och själ, P1, 17 mars.
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-

Bornemark, Jonna, ”Mechthild von Magdeburg kroppsliga mystik” i Teologiska rummet, P1,
26 april.
Bornemark, Jonna, ”Bianca och Leones lyckopod, 1,6 miljonersklubben”, Podcast, april.
Bornemark, Jonna, ”35 och sönderstressad” i Kropp och själ, P1, 16 juni.
Bornemark, Jonna, ”Flyktingkatastrofen, en av vår tids kollektiva existentiella frågor” i
Filosofiska rummet, P1, 27 september.
Ekström von Essen, Ulla, Intervjuad som sakkunnig i media (P1 Morgon, etc) om
främlingsfientlighet, högerextremism, samt i ett antal nyhetsartiklar.
Hjertström Lappalainen, Jonna, Intervjuad om betydelsen av det professionella omdömet,
Akademikern 5, 34-35.
Svenaeus, Fredrik, ”Vi har förlorat känslan för lidandet”, Svenska Dagbladet under strecket,
20 oktober.
Svenaeus, Fredrik, ”På spaning efter det goda dödandet”, Svenska Dagbladet under strecket,
5 november.

Uppföljning av målen från 2015 års handlingsplan
• CPK avsåg att genomföra ett internat under året med uppdraget att ta fram och formulera en
programförklaring om vår vision och identitet att använda i det framtida interna arbetet med
utvecklingen av verksamheten och för att kommunicera med omvärlden i olika sammanhang.

Detta är genomfört och resulterade i dokumentet Centrum för praktisk kunskap – Lägesbeskrivning
och förslag till framtida verksamheter och utvecklingsmöjligheter.
• CPK avsåg utveckla och arbeta vidare med masterprogrammet i praktisk kunskap samt
magisterprogrammet för förskollärare som båda startar hr 15.
Arbetet med utbildningarna har framskridit, utbildningarna är igång, programmets kursplaner tas
efter hand och båda programmen löper än så länge på bra.

• CPK avsåg utveckla och arbeta vidare med forskarutbildningen i Den praktiska kunskapens teori
inom forskarskolan för Kritisk kulturteori. I samband med detta bör även verksamheten inom det
som vi nu benämner ”teoriseminarier” för forskar- och lärargruppen vid CFPK utvecklas och utökas.

Forskarutbildningen är igång, och utvecklingsarbetet fortskrider. Verksamheten med
teoriseminarier har bytt namn till högre seminarier och har utökats med gott resultat.
• CPK vill ytterligare stärka och konsolidera sin roll vad gäller medverkan i utbildning och forskning på
och för Södertörns professionsutbildningar.

11

Detta har skett till viss del. CPK har idag en stor roll på både Lärarutbildningen och Polisutbildningen.
Vi har goda kontakter med ansvariga på båda utbildningarna och för båda gäller att CPK bjuds in att
delta i visst uppbyggnads och planeringsarbete.
• CPK avsåg förändra formerna för mötet med vårt vetenskapliga råd så att ledamöterna i förväg får
sig tillsända, inte bara verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, utan även de specifika frågor av
vikt för den framtida verksamheten som vi vill diskutera med dem vid det årliga mötet.
Detta har också genomförts. I samband med utskicket av verksamhetsberättelsen skickas också dessa
frågor ut.
• CPK avsåg utveckla arbetet med polisutbildningen med fokus på att tydliggöra och polisernas och
polislärarnas praktiska kunskap och visa hur denna kan utgöra en väsentlig del i utbildningens
akademisering samt i polisforskning.
Detta arbete pågår.
• Till nästa år planeras publicering av två volymer i serien Studies in Practical Knowledge. (Klassiska
texter om praktisk kunskap och Förskollärarens praktiska kunskap).
Klassiska texter om praktisk kunskap har publicerats, Förskollärarens praktiska kunskap kommer ut
2016.
• CPK vill också lyfta upp och tydliggöra sitt samverkansarbete med aktörer utanför högskolan.
Förhoppningen är att på högskolan i stort och i högskolans ledning skapa en medvetenhet om CPKs
erfarenhet och kunskaper om samverkan, bland annat genom att visa att många av CPKs pågående
och tidigare projekt är viktiga exempel på olika former av samverkan.
Detta arbete har påbörjats, bland annat deltog föreståndaren i högskolans utvecklingsdag om
samverkan och det har nu skrivit in i Centrumföreståndarens uppdrag att samverka för hela
högskolan.
• CPK avser att genomföra ett antal symposier och konferenser:
-

Internationell konferens om existensfilosofi, 25-27 november

Genomförs
-

Nationell två-dagars-workshop om hästforskning, 25,26 november

Genomförs
-

Internationell konferens om förskolepedagogik, 2,3 november

Genomförd, ca 30 deltagare
-

Symposium om förskollärarens praktiska kunskap

Detta skjuts upp i avvaktan på färdigställandet av antologin om förskollärarens praktiska kunskap.
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Utöver dessa symposier genomförde CPK två symposier tillsammans med Akademikerförbundet, ett
om HR/personalvetarens praktiska kunskap och ett om socialsekreterarens praktiska kunskap. Ett
tredje symposium inom detta samarbete om mellanchefernas praktiska kunskap planeras i januari.
• CPK avser att genomföra ett antal uppdragsutbildningar:
-

Regionbiblioteken

Denna har genomförts under VT 15 och resulterat i en uppföljare HT 15.
- Centralförbundet för socialt arbete
Har inte genomförts.
- Organisationen Hjärnkoll
Har inte genomförts pga för få anmälda
- Diskrimineringsombudsmannen
Har inte genomförts eftersom att DO drog sig ur samarbetet pga av interna orsaker inom
myndigheten.
- Nationell fortbildningskurs för högskolepedagogiska utvecklare (Nätverket SUUN)
Denna har inte genomförts pga för få anmälda. Istället har vi en kurs för lärare verksamma på
Södertörns högskola till vilken de externa lärare som anmält sig till den inställda kursen bjöds in att
delta.
• CPK ville även genomföra en genomgripande utvärdering av uppdragsutbildningarnas kvalitet och
betydelse för verksamheten, hur de fungerar, hur de integreras i den övriga verksamheten, hur de
administreras och huruvida administrationen av dem skulle kunna göras bättre.
Administrationen av utbildningarna har effektiviserats till viss del. Vi har dock inte utvärderat
utbildningarnas kvalitet eller hur de kan integreras. Samarbetet fortskrider och vi har nu bestämt att
antalet uppdragsutbildningar inte får bli för stort samt att vi framför allt bör fokusera på sådana som
på något sätt har relevans för medarbetarnas forskningsintressen.
• CPK avser anställa en lektor i praktisk kunskap med inriktning mot lärarutbildningen (utlyst
lektorat).
Ursula Naeve-Bucher är nu anställd som lektor på Centrum för praktisk kunskap.
• CPK ska anställa två nya doktorander. En inom projektet “The Phenomenology of Suffering in
Medicine: Explorations in the Baltic Sea Region”, och en knuten till BEEGS (Baltic and East European
Graduate School) och KKT (kritisk kulturteori).
I september 2015 anställdes Patrick Seniuk och Mani Shutzberg. Patrick Seniuks delprojekt har
arbetstiteln The Phenomenology of Suffering in Depression: the limits of body and self. Mani
Shutzberg avhandlingsprojekt undersöker läkarens praktik i Sverige och Östersjöregionen.
• Minst två docenter ska genomföra en kurs i doktorandhandledning
Genomfört
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Handlingsplan för Centrum för praktisk kunskap 2016
Verksamhetens mål för 2016
CFPK avser att följa upp konsolideringsarbetet dels genom att fortsätta gemensamma diskussioner
om centrala texter och metoder på högre seminariet samt fortsätta arbetet med att se över
medarbetarnas arbetsbelastning.
CPK avser utveckla och arbeta vidare med masterprogrammet i praktisk kunskap samt
magisterprogrammet i praktisk kunskap med inriktning mot förskola.
CPK avser utveckla och arbeta vidare med forskarutbildningen i Den praktiska kunskapens teori inom
forskarskolan för Kritisk kulturteori. Vi avser även utöka antalet högre seminarier ytterligare.
CPK ska fortsätta arbetet med att stärka och konsolidera sin roll vad gäller medverkan i utbildning
och forskning på och för Södertörns professionsutbildningar.
CPK avser fortsätta arbetet med att undersöka möjligheterna till att bygga upp en polisforskning som
tar fokus i polisernas och polislärarnas praktiska kunskap.
CPK avser starta upp en nordisk nätbaserad peer review tidskrift om praktisk kunskap i samarbete
med bland annat Senter for praktisk kunnskap i Bodö.
Upprätta ett Erasmus-samarbete med Senter for praktisk kunnskap i Bodö.
Till nästa år planeras publicering av en volym i serien Studies in Practical Knowledge. (Förskollärarens
praktiska kunskap).
Skriva ett antal forskningsansökningar inom följande områden: en om kollektiv fronesis, en om
existensfilosofiska perspektiv på åldrande, en om den praktiska kunskapens roll i lärarutbildningen.
Arbetet med att på högskolan i stort och i högskolans ledning skapa en medvetenhet om CPKs
erfarenhet och kunskaper om samverkan ska fortsätta.
CPK avser att genomföra ett antal symposier och konferenser:
-

Internationell konferens om hästforskning: Equine Cultures in Transition
Symposium om åldrande och det meningsfulla livet tillsammans med forskare från
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS)på Karolinska institutet
Symposium om förskollärarens praktiska kunskap
Symposium om technekunskapen
Symposium om Empathy in Health Care
Professioner i omvandling 3 om chefernas praktiska kunskap, tillsammans med
Akademikerförbundet

CPK avser att genomföra ett antal uppdragsutbildningar:
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-

”Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger” på Mångkulturellt centrum.
”Vård och behandlingsstrategier” för anställda vid ett antal olika LSS-boenden i
Göteborgsområdet.
”Vård och behandlingsrollen” för anställda vid ett antal olika LSS-boenden i
Göteborgsområdet
Stiftelsen sanna, Utbildning: ”Synen på funktionsnedsättning förr och nu”, 2015-17

Långsiktiga mål
Arbeta med att formulera och konsolidera det som vi ser som vårt centrala ämnesområde och
forskningsobjekt. Identifiera CPKs kärnområden och vår sammanhängande identitet som
centrumbildning och akademiskt ämne.
Stärka och bredda kollegiets kunskap om empirisk metodik (genom högre seminarier, konferenser,
forskning, nya samarbetspartners).
Stärka internationella kontakter, särskilt med avseende på Norden och Östersjöområdet.
Utveckla forskning om praktisk kunskap inom medicinens humaniora, förskoleforskning, relationen
mellan djup och människa, samt ytterligare bygga ut kontaktnät inom dessa fält.
Öka antalet publikationer i en internationell kontext.
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