
INFORMATION TILL ARBETSGIVARE OM STUDIEPERIODEN FÖR PRAKTIKFORSKNING I SOCIALT ARBETE

I magisterstudierna för socialt arbete ingår studieperioden praktikforskning i socialt arbete. Syftet är att väcka studerandenas
intresse för och ge dem färdigheter i att utforska och utveckla det sociala arbetets praktik. Studeranden blir insatt såväl i
praktikforskning i socialt arbete som i utveckling av yrkespraktik. Studieperioden består av tre delar som ansluter sig till
varandra: 1.) praktikforskningens teori i socialt arbete, 2.) utforskning av social arbetets praktik; 3.) slutseminarier. Tidtabel-
len för studieperioden är följande:

PRAKTIK-
FORSKNINGSDAG
12.9.2016, kl.
9.00−15.30
Helsingfors universitet,
huvudbyggnad,
Fabiansgatan 33, sal
10

-forskningsidéer för
studerande

FÖRELÄSNINGAR
26.9.−17.10.2016

-praktik-
forskningens
teori
-forskningsplan
-ansökan om
forskningstillstånd

2 MÅNADERS
FÄLTARBETE
24.10.2016−1.2.2017

-insamling och bearbetning av
det empiriska materialet
-skrivning av forsknings-
rapport

SLUTSEMINARIER
- februari 2017

13.2.2017
20.2.2017
27.2.2017

Universitetet ansvarar för handledningen av studerandenas praktikforskning. Forskningsplanen bör vara godkänd av ansva-
rig lärare innan praktikperioden börjar. De flesta forskningsprojekt kräver stadens/organisationens forskningstillstånd. Det är
skäl att uppmärksamma processen med att få forskningstillstånd så att studerandenas arbetsinsats kan ske under fältarbe-
tet. Parallellt med fältarbetet deltar studeranden i en kollega-handledningsgrupp (10 timmar) som erbjuder stöd i att utföra
praktikforskning och föra processen framåt. Arbetsplatsens uppgift är att erbjuda en forskningsvänlig och aktiv miljö och att
stöda studeranden i forskningen och med insamlingen av forskningsmaterialet.

Studerandena väljer sina praktikplatser från de platserna arbetsgivarna erbjuder. Studeranden kan också göra sina praktik-
forskningsstudier på sin egen arbetsplats. Då bör arbetsgruppen vara införstådd med studiernas syfte och se till att stu-
deranden har möjlighet att lösgöra sig från normala arbetsuppgifter för att utföra praktikforskning. Studeranden och arbetsgi-
varen gör upp ett avtal om praktikforskningen innan fältarbetet inleds. En kopia av avtalet skickas till universitetet.

Studeranden kan få en ersättning för arbetsinsatsen genom att
1) erhålla lön av arbetsgivaren,
2) erhålla praktikantlön av arbetsgivaren,
3) utföra praktikforskningen som en del av sitt eget lönearbete eller
4) erhålla studiestöd.

Om ni är intresserade av att erbjuda en studerande en möjlighet att utföra sin praktikforskning på er arbetsplats, berätta om
er forskningsidé. Mera information om detta finns nedan.

På Praktikforskningsdagen 12.9.2016 kl. 9.00−15.30 finns det en möjlighet att presentera arbetsgemenskapens forsk-
ningsidéer till studerande!

Mera om studiehelheten och praktikforskningsdagen:

http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku?e=146&i=158 (på finska)

http://www.fskompetenscentret.fi/mathilda_wrede_institutet/studerandearbeten_i_praktikforskning/

Infopappret Forskningsidéer till Praktikforskningsdagen – anvisningar till arbetsgemenskaper nedan.

Mera information ger också: professor Ilse Julkunen, ilse.julkunen@helsinki.fi
universitetslektor Maria Tapola-Haapala, maria.tapola@helsinki.fi



Forskningsidéer till Praktikforskningsdagen – anvisningar till arbetsgemenskaper

På Praktikforskningsdagen 12.9.2016 kl. 9.00−15.30 är arbetsgemenskaper välkomna att presentera sina forsk-
ningsidéer till studerande.

Om möjligt, koordinera er organisations forskningsidéer för att få mera kompakta presentationer. Det är viktigt att
studerande får också skriftlig information om forskningsidéer.

Infopappret om en forskningsidé borde innehålla:

1. Arbetsplatsen, forskningsmiljö
2. Preliminärt tema eller forskningsidé som utvecklas tillsammans vidare
3. Kommer studeranden att få lön?
4. Kontakt information

Det skulle vara bra att skicka infopappret till lärarna redan innan Praktikforskningsdagen så att pappret kan delas
ut till studerande under dagen.

Önskemål till arbetsgemenskaper:

1. Samla forskningsidéer i er arbetsgemenskap
2. Skicka infopappren om olika idéer i en fil till maria.tapola@helsinki.fi senast 8.9.2016
3. Planera hur ni kommer att presentera idéerna på Praktikforskningsdagen.


