
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kursplan i utbildning på forskarnivå  

 
 

1. Identifikation och grundläggande uppgifter 

1. Kurskod  HUUV012 
2. Kursens namn Professioner i kunskapssamhället / Vocations in the 

Knowledge Society 
3. Högskolepoäng 7,5 hp 

 
4. Beslutsuppgifter Fastställd 2021-12-21 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordning för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna 

5. Ändringsuppgifter  
 

2. Allmänna uppgifter 
1. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen är obligatorisk för doktorander i forskarskolan 
SPETS. Kursen är valbar inom forskarutbildningen i 
Utbildningsvetenskap. 

2. Undervisningsspråk Svenska eller Engelska  
 
 

3. Lärandemål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande  
1. Kunskap och 

förståelse 
• Kunna redogöra för teoretiska perspektiv och 

centrala begrepp som används i vetenskapliga 
studier av professioner och 
professionsutbildning, 

• kunna beskriva och förklara hur och varför 
professioner växer fram (särskilt 
välfärdsprofessioner), samt hur de formas av 
samhälleliga förhållanden och politiska 
strömningar,  

• kunna identifiera centrala frågor angående 
professionalisering och professionalism i 
specifika professioner. 

2. Färdighet och 
förmåga 

• Kunna kritiskt analysera och diskutera 
litteraturen inom området med särskilt fokus på 
implikationer för studier av professioner, 

• kunna positionera det egna avhandlingsarbetet i 
relation till den vetenskapliga diskussionen om 
professioner. 
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3. Värderingsförmåga 
och förhållningssätt 

• Kunna kritiskt granska och problematisera de 
roller utbildning spelar i formering och 
transformering av professioner.  

 
 

4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning 

av kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

Kursen syftar till att utveckla och fördjupa 
kursdeltagarnas kunskaper om centrala teoretiska 
perspektiv, begrepp och diskussioner relaterade till 
vetenskapliga studier av professioner.  
  
Kursen belyser följande frågor:  

• Vad konstituerar en profession och vem avgör 
vad som räknas som en profession?  

• Hur och varför uppstår professioner?   
• Hur formas professionella landskap av 

samhälleliga förhållanden och politiska 
strömningar (t.ex. globalisering, digitalisering 
marknadisering) i Sverige och andra länder (t.ex. 
i Norden)   

• Vilken roll spelar utbildning i formeringen och 
transformeringen av professioner och 
professionella identiteter? 

 
Ovanstående frågor kommer att diskuteras och 
problematiseras i relation till specifika professioner som 
står i centrum för kursdeltagarnas avhandlingsarbete. 

 
 

5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former 

för undervisningen, 
inkl. uppgift om 
obligatoriska delar 

Föreläsningar, seminarier och deltagarledd diskussion 
av kurslitteraturen.  
 
Deltagande i kursens moment är obligatoriskt. 

2. Examinationsformer Skriftlig inlämningsuppgift 
 
 

6. Betyg 
1. Betygsskala Godkänd – Underkänd  

 
2.  Grund för betyg på 

hel kurs 
För betyget godkänd på hela kursen krävs aktivt 
deltagande i samtliga undervisningsmoment samt att den 
skriftliga inlämningsuppgiften är godkänd. Eventuell 
frånvaro vid högst ett kursmoment går att komplettera 
skriftligt. 
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3.  Ev. olika 
betygsskalor för 
olika delar av kursen 

 

 
 
 

7. Litteratur 
 
 

1. Litteratur Utvalda kapitel i Brante, T., Svensson, K. & Svensson L. 
G. (2019). (Red). Det professionella landskapets 
framväxt. Lund: Studentlitteratur. 
 
OCH 
 
Utvalda kapitel i Brante, T., Svensson, K. & Svensson L. 
G. (2019). (Red). Ett professionella landskap i 
förvandling framväxt. Lund: Studentlitteratur. 
 
ELLER (alternativ litteratur på engelska) 
 
Utvalda kapitel i Freidson, E. (2001). Professionalism: 
The third logic. University of Chicago Press. 
 
Fyra forskningsartiklar som doktoranden själv väljer i 
samråd med kursledare. 
 

 
8. Övrigt  

 
1. Kursen löper över en termin med regelbundna fysiska träffar vid Högskolan i 

Borås och/eller Chalmers tekniska högskola. 
2.  Kursen är även öppen för doktorander i utbildningsvetenskap och närliggande 

ämnen vid andra lärosäten.   
 
 


