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Plattform

Relationen mellan akademisk kunskapsbild-
ning och professionell verksamhet är av vitalt 
intresse för det som benämns som ett utbild-
ningssamhälle. Relationen mellan utbildning 
och professionell verksamhet förstås som 
dubbelriktad och förmedlad i snedstrecket 
mellan fälten. Utbildning, och då inte minst 
den expanderande högre utbildningen, kon-
stituerar på flera avgörande sätt grunden 
för samhällets organisering av professionellt 
arbete. Utvecklingen till utbildningssamhäl-
let är av både kvantitativ och kvalitativ art, 
och bidrar till att förändra den professionella 
verksamhetens karaktär och dess bärande 
komponenter. Den har också stor betydelse 
för hur vi uppfattar människors produktiva 
kapacitet, hur nya organisationer och led-
ningsstrukturer upprättas och vad som är 
professionalism och expertis.  

Centrum för professionsstudier (CPS) är en 
fler- och tvärvetenskaplig forskningsmiljö 
som studerar relationer mellan utbildning/
professionell verksamhet, det som vi be-
tecknar som snedstrecket. Det innebär att 
vi anlägger ett kritiskt perspektiv på vad 
som förenar och skiljer dessa två fält och 
hur kunskaper, diskurser, identiteter och 
artefakter skapas, förmedlas och represente-
ras. Av intresse är hur gränser mellan fälten 
upprätthålls och överskrids av förmed-
lande aktörer. Forskningen sker, i enlighet 
med Malmö högskolas visionsdokument, 
i nära anslutning till professionernas och 
professionsutbildningarnas frågor. Inom CPS 
förenas ett strukturellt perspektiv med ett 
aktörsperspektiv för att analysera relationen.

---
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Olika bedömnings- och dokumentations-
praktiker utvecklas i utbildning och professi-
onell verksamhet, och blir medel för politisk 
styrning. En utgångspunkt för forskningen 
inom CPS är att utbildning får genomslag i 
synen på professionellas kompetens, påverkar 
arbetets organisering och distribuerar makt-
relationer. Utbildningssamhället kan då ses 
som en dynamisk relation mellan forskning, 
utbildning, professionell verksamhet och tek-
nologisk utveckling. Omvandlingen av rela-
tionen mellan utbildning och professionell 
verksamhet är global, nationell och lokal.

Av speciellt intresse för CPS är professioners 
utveckling i en välfärdskontext och den po-
litiska styrningen av högre utbildning. Inom 
CPS finns därför två profiler med forsknings-
projekt som studerar:

Profilering

•	 HögRE UtbIlDnIng,  
POlItISk StyRnIng  
OCH PROFESSIOnEll 
vERkSAMHEt

•	 bEDöMnIng SOM  
PROFESSIOnEll 
vERkSAMHEt
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Profilering

högre utbildning, politisk styrning och professionell verksamhet 

yrkesverksamhet. Professioner är statligt 
reglerade och påverkas av politisk styr-
ning samtidigt som de är aktörer med eget 
inflytande över utbildningar och yrkesverk-
samhet. Professionsutbildningarna befinner 
sig således i spänningsfältet mellan politisk 
logik och professionella regler, normer och 
värderingar. Hur spänningsfältet gestaltar 
sig beror på vilken yrkesverksamhet och 
professionsutbildning vi väljer att studera. 
Professionsstudier kan utgå både från interna 
perspektiv (t.ex. begrepp, teorier, påståenden 
som används inom yrkesgruppen och/eller i 
utbildning och forskning), och från externa 
perspektiv genom att studera och avtäcka 
yttre faktorer (t.ex. samhälleliga förändringar 
och behov). 

I dag har en majoritet av de svenska post-
gymnasiala yrkesutbildningarna sin hemvist 
vid högskolor och universitet. Ett syfte med 
högre utbildning är att förbereda studenter 
för både yrkes- och samhällslivet. I syn-
nerhet välfärdsprofessionerna, men även 
marknadens professioner, är centrala för 
stat, landsting, kommuner och näringsliv, 
vilket innebär att det finns stora politiska 
intressen investerade i utbildningarna. Här-
av följer att det är viktigt att studera hur 
politisk styrning påverkar det akademiska 
innehållet i professionsutbildningar och 
dess betydelse för professionell verksamhet, 
det vill säga relationen mellan utbildning 
och yrkesverksamhet. Det är även viktigt 
att studera vilket inflytande professioner 
har på politiska reformer och professionell 
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vid CPS studeras idag olika professionsut-
bildningar. Ett övergripande och gemensamt 
syfte med de studier som bedrivs är bland 
annat att problematisera uppfattningar om 
relationen mellan utbildning och yrkesverk-
samhet. I en professionsteoretisk kontext syf-
tar studierna också till att belysa och kritiskt 
granska begrepp såsom professionell auto-
nomi, auktoritet, gränsarbete och kompetens.

 



centrum för Professionsstudier (cPs)  profilering

Profilering

Bedömning som professionell verksamhet

vilka ”kunskapskällor” – ligger till grund 
för bedömningarna? vilken roll spelar de 
professionellas egna egenskaper, och olika 
organisatoriska och strukturella faktorer, för 
bedömningarna?

bedömningar och beslut som fattas av pro-
fessionella har kravet på sig att vara systema-
tiska och transparenta. För att åstadkomma 
detta har man på senare år – inom ramen 
för olika välfärdsprofessioner – utvecklat 
och implementerat olika systematiska be-
dömnings- och dokumentationsinstrument. 
En viktig fråga är hur de professionella be-
dömningarna påverkas av denna nya form 
av styrning. vad sker med det professionella 
arbetet, hur sker det och varför?

bedömning utgör en central del av profes-
sionell verksamhet. För att kunna handla 
professionellt, måste man också ha gjort en 
professionell bedömning. Oberoende av vil-
ken profession man tillhör gör man i prakti-
ken regelbundet bedömningar exempelvis om 
vad som utgör ett specifikt problem och om 
vad man skall göra för att komma tillrätta 
med problemet. I professionslitteraturen talas 
det ofta om att professionella praktiker har 
en relativt stor frihet (jfr autonomi) när de 
gör sina bedömningar och fattar sina beslut. 
Hur stor den här friheten i realiteten är – och 
vad professionella gör med friheten – utgör 
empiriska frågor som studeras inom ramen 
för olika projekt på CPS. konkreta exempel 
på frågor som studeras är: vad styr profes-
sionella bedömningar? vilken kunskap – från 
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På CPS finns ett särskilt intresse för att foku-
sera på snedstrecket mellan utbildning och 
professionell verksamhet, dvs. relationen, 
exempelvis spänningar, friktioner och olika 
slags utbyten mellan dem. givet den roll som 
professionsutbildningar spelar när det gäl-
ler att förbereda individer inför deras kom-
mande yrkespraktik, och den centrala plats 
som bedömning har i professionellt arbete, 
studeras om och i så fall hur man lyfter fram 
området och ger studenter möjlighet att träna 
förmågan att göra (och kritiskt granska) pro-
fessionella bedömningar. Utbildningsinsatser 
om professionella bedömningar äger även 
rum utanför universitetsvärlden, t.ex. inom 
ramen för olika lokala utbildningsinsatser. 
Hur motiveras dessa utbildningar, och hur 
ser de ut vad gäller form och innehåll?

 



Pågående forskning



autentiska bedömningar av professionell kompetens  
anders Jönsson, docent i utBildningsvetenskaP, högskolan kristianstad

examensarbete på tandläkarutbildningen 
cecilia franzén, odont.dr, Post doc, odontologiska fakulteten

högre utbildningspolitik, högskolepedagogiska kurser och professionella universitetslärare
torBJörn friBerg, fil.dr i socialantroPologi, fakulteten för hälsa och samhälle

kognitiva ideal och utbildningspolitik
ola fransson, fil.dr i idé- och lärdomshistoria, fakulteten för lärande och samhälle

lärare i förtätad bedömnings och dokumentationspraktik
ann-christin vallBerg-roth, Professor i Pedagogik, fakulteten för lärande och samhälle

the Politics of teacher Professionalization
Peter lilJa, doktorand i Pedagogik, fakulteten för lärande och samhälle

Professionella bedömningar i samverkan
lisa Wallander, fil.dr i sociologi, fakulteten för hälsa och samhälle

”På vetenskaplig grund”. manualbaserat socialt arbete i utbildning och praktik
elizaBeth martinell Barfoed, fil.dr i socialt arBete, socialhögskolan, lunds universitet

re:searching new media Professionals
margareta melin, fil.dr i Journalistik, fakulteten för kultur och samhälle  
Pernilla severson, fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskaP, fakulteten för kultur och samhälle

sexualkunskap för unga med intellektuella funktionsnedsättningar - erfarenheter,  
förmedling och inställning bland personal i särskole- och habiliteringsverksamheter
Jack lukkerz, doktorand i socialt arBete, fakulteten för hälsa och samhälle

Professionalisering av sexologer och akademisering av ämnet sexologi
lotta löfgren-mårtenson, docent i sexologi, fakulteten för hälsa och samhälle



”Professionella behöver skaffa 
sig redskap för att skapa 
kunskap om sin verksamhet. 
Vi forskare å vår sida måste 
få mer insyn i de frågor och 
problem som yrkesverksamma 
möter. 

Det är snedstrecket 
mellan utbildningarna 
och professionerna vi vill 
beforska.”
Sven Persson 
professor och föreståndare  
Centrum för professionsstudier



”Professionals need to acquire 
tools for creating knowledge 
about their activities. We 
scientists on our side need 
to get more insight into the 
issues and problems that 
professionals face.

It’s the slash between education 
and the professions that we 
want to research.”
Sven Persson  
professor and research leader  
Centre for Profession Studies



authentic assessment of professional competence  
anders Jönsson, assoCiate professor, sCienCe of eduCation, Kristianstad university

the degree project in swedish dental education 
CeCilia franzén, pHd, dental sCienCe, faCulty of odontology

Higher education policy, pedagogical education and professional university teachers
torbJörn friberg, pHd, soCial antHropology, faCulty of HealtH and soCiety

Cognitive ideals and education policy
ola fransson, pHd, History of ideas, faCulty of eduCation and soCiety

preschool teachers in intensified assessment and documentation practice
ann-CHristin vallberg-rotH, professor, early CHildHood eduCation, faCulty of eduCation and soCiety

the politics of teacher professionalization
peter lilJa, doCtoral student, eduCation, faCulty of eduCation and soCiety

(multi-) professional judgements about intimate partner violence - project Karin
lisa Wallander, pHd, soCiology, faCulty of HealtH and soCiety

”the scientific grounds.” manual-based social work in education and training
elizabetH martinell barfoed, pHd, sCHool of soCial WorK, lund university

re:searching new media professionals
margareta melin, pHd, Journalism, faCulty of Culture and soCiety 
pernilla severson, pHd, media and CommuniCations, faCulty of Culture and soCiety

sex education for young people with intellectual disabilities - experiences,  
communication and attitude among staff in special schools and habilitation services
JaCK luKKerz, doCtoral student, soCial WorK, faCulty of HealtH and soCiety

professionalisation of sexologists and academisation of sexology
lotta löfgren-mårtenson, assoCiate professor, sexology, faCulty of HealtH and soCiety



Current researCH
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At CPS various vocational educations are 
studied. A comprehensive and common pur-
pose of the studies undertaken is to proble-
matize notions of the relationship between 
education and occupation. In the context 
of professional theory, the studies also aim 
to highlight and critically examine concepts 
such as professional autonomy, authority, 
boundary work and skills.
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of professionals? And if that is the case, how 
is it changed and why?

At CPS, we are particularly interested in the 
space between education and professional 
work, by which we mean the relationship 
between education and work, in the form of 
tensions, frictions and the various exchanges 
that take place between the two fields. given 
the central role of vocational programmes for 
preparing individuals for future professional 
practice, and the central role of judgement in 
professional work, we study the place of pro-
fessional judgements in education, including 
the question of whether students are given 
the opportunity to practice their abilities to 
make (and to critically evaluate) judgements. 
Teaching of professional judgement also ta-

 

kes place outside the academic world, such 
as for example within various local educa-
tion initiatives. What factors motivate these 
courses, and what do they look like in their 
form and contents? 
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profile

Judgement as professional activity

judgements? What knowledge – from which 
“sources of knowledge” – constitutes the 
basis of the judgements and assessments that 
are made in practice. How do the individual 
characteristics of the professionals, as well as 
various organizational and structural factors 
affect the judgements? 

Judgements and decisions made by professio-
nals should be systematic and transparent. In 
order to accomplish this, various systematic 
tools for assessment and documentation have 
recently been developed and implemented, 
at least in the context of the work carried 
out by welfare professionals. One important 
question being studied at CPS concerns how 
this new form of governance affects profes-
sional judgements. does it change the work 

Judgement is central to professional practice. 
In order to act as a professional, you must 
first make a professional judgement. no mat-
ter what profession you belong to, you regu-
larly make a range of different judgements, 
related for example to questions about what 
constitutes a specific problem and what you 
should do in order to approach or solve the 
problem. In the literature on professions, it is 
often underscored that professional practitio-
ners have a relatively large space of freedom 
(cf. autonomy) when they are making judge-
ments and decisions. How large this space in 
reality is – and what professionals do with 
it – are empirical questions that are studied 
within the framework of the various projects 
at CPS. Some of the issues that are being stu-
died are: What factors influence professional 
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Higher education, political control and professional activity

It is also important to study the influence 
professionals have on political reform and 
professional activity. Professions are govern-
ment regulated and influenced by political 
control, while they are also actors with their 
own influence on education and occupation. 
Vocational training programmes are thus 
situated in a point of tension between the 
political logic and professional rules, norms 
and values. How tension is manifested de-
pends on which occupation and professional 
education we choose to study. Professional 
studies can be based on both internal per-
spectives (e.g., concepts, theories, claims used 
in the occupation and / or in education and 
research), and from external perspective by 
studying and unveiling external factors (e.g. 
societal change and requirements).

Today, a majority of the Swedish post-
secondary vocational programmes are based 
at university colleges and universities. One 
purpose of higher education is to prepare 
students for both professional and social life. 
Welfare professions in particular, but also 
the market’s professions, are central to the 
state, counties, municipalities and industry, 
which means that there are great political 
interests invested in the educations. Thus it 
is important to study how political control 
affects the academic content of professional 
programmes and its impact on professional 
activity, that is, the relationship between edu-
cation and occupation.
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for assessment and documentation are deve-
loped in education and professional activity, 
and become means of political control. A 
basic principle for the research at CPS is that 
education influences how the skills of profes-
sionals are viewed, affects the organisation of 
labour and distributes power relations. Edu-
cation society can thus be regarded as a dy-
namic relationship between research, educa-
tion, professional activity and technological 
development. The transformation of the rela-
tionship between education and professional 
activity is global, national and local. 

Of particular interest for CPS is how profes-
sions develop in a welfare context and the 
political control of higher education. Within 
CPS there are two research profiles with pro-
jects focusing on:

profile

•	HIgHER EdUCATIOn, 
POlITICAl COnTROl  
And PROfESSIOnAl 
ACTIVITy

•	JUdgEMEnT AS 
PROfESSIOnAl  
ACTIVITy
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Cps - platform and profile

The relationship between academic knowled-
ge and professional activity is vital for what 
is referred to as an education society. The 
relationship between education and profes-
sional activity is understood as bidirectional, 
and communicated in the slash between the 
fields. Education, particularly the expanding 
field of higher education, in several crucial 
ways constitutes the foundation for the orga-
nisation of professional work in society. The 
development towards the education society is 
both quantitative and qualitative in nature, 
and contributes to changing the character 
and structural components of professional 
activity. It also affects how we understand 
the productive capacity of people, how diffe-
rent organisations and management structu-
res are established and what constitutes pro-
fessionalism and expertise. Various practices 

Centre for Profession Studies (CPS) is a 
multi- and interdisciplinary research environ-
ment that studies relationships between edu-
cation/professional activities, which we refer 
to as the slash. This means that we apply a 
critical perspective on what connects and se-
parates these two fields, and how knowledge, 
discourses, identities and artefacts are crea-
ted, communicated and represented. Also of 
interest is how boundaries between the fields 
are maintained and crossed by intermediary 
actors. Research is conducted in accordance 
with Malmö University’s vision – closely rela-
ted to issues concerning professions and pro-
fessional educations. Within CPS structural 
and operative perspectives are combined in 
order to analyse the relationship. 

- - - 
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