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INFORMATION TILL ARBETSPLATSERNA OM KURSHELHETERNA I
PRAKTIKFORSKNING (I & II) I SOCIALT ARBETE
Till magisterprogrammet i socialt arbete hör kurshelheterna Praktikforskning I och Praktikforskning
II. Syftet med dessa kurshelheter är att för studeranden skapa förutsättningar att forska i och
utveckla arbetspraktik inom socialt arbete.
Målsättningen är att studeranden bekantar sig med praktikforskning inom socialt arbete liksom hur
yrkespraktiken på ett avgränsat området kan utvecklas. Kurshelheten består av tre delar, vilka alla är
kopplade till varandra. 1) närundervisning 2) fältstudier och 3) slutseminarier
I schemat nedan är praktikforskningshelhetens skeden och viktiga datum uppskissade.
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FÖR STUDERANDEN
SAMT UPPGÖRANDE
AV AVTAL OM
FORSKNINGSTEMAN
Arbetsplatserna sänder
sina forskningsidéer på
för ändamålet avsedd
blankett senast den
7 september 2018 till
adressen
maria.tapola@helsinki.fi
Idéerna ser studeranden
genom kursens Moodlesida, som öppnas på
morgonen den 10
september.
Studerandena kontaktar
samma vecka
arbetsplatserna och
kommer med dem
överens om att utföra sin
praktikforskning.
Praktikforskningen
påbörjas med
detsamma.
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(Studeranden bekantar sig med dem
via de ifyllda blanketterna)

Studenterna väljer mellan de praktikforsningsidéer som arbetsplatserna föreslagit och kommer
sedan självständigt överens med arbetsplatsen om utförande av sin praktikforskning.
Praktikforskningen utförs i par eller smågruppsarbete men det är även möjligt med individuella
arbeten. Studeranden uppmuntras till att skapa forskningsgrupper innan de kontaktar arbetsplatsen.
Arbetsplatserna bör ändå förbereda sig på att koordinera den slutliga forskningsgruppen.
Arbetsplatserna kan i förväg meddela vilken form (individ-, par- eller grupparbete) som bäst lämpar
sig för forskningsuppdraget.
Universitet ansvarar för handledningen av praktikforskningen. Observera att forskningsplanen bör
vara godkänd av ansvarspersonen vid universitetet innan praktikforskningen får påbörjas.
De flesta studierna förutsätter forskningstillstånd av staden/ tjänsteproducenten. Det är skäl att fästa
uppmärksamhet vid ansökningsprocessen så att studerandes arbetstid och -insats utnyttjas optimalt.
Arbetsplatsernas uppgift är att erbjuda en positiv och deltagande forskningsmiljö, stöda studeranden
i hens utförande av studien och insamlandet av forskningsmaterial.
Arbetsplatserna ombeds fästa uppmärksamhet vid att de kan erbjuda studeranden tillräckligt och
regelbundet stöd för att genomföra praktikforskningen under en förhållandevis kort tidsperiod.

Studerandena kan erhålla ersättning för utförd praktikforskning. I så fall sker detta genom att:
1) arbetsplatsen utbetalar lön eller ersättning 2) studeranden utför praktikforskningen under sin
arbetstid, för vilken hen redan erhåller lön från arbetsplatsen, eller 3) studeranden lyfter studiestöd.
Universitet utbetalar ingen ersättning för den handledning som arbetsplatserna i samband med
praktikforskningen ger studerandena.

Om ni är intresserade av att erbjuda en eller fler studeranden en möjlighet att utföra sin
praktikforskning på er arbetsplats, vänligen fyll i den för avseendet utformade blanketten och
sänd den senast fredagen den 7 september till universitetslektor Maria Tapola-Haapala,
maria.tapola@helsinki.fi.

Maria Tapola-Haapala ger även tilläggsinformation om praktikforskning: tel. 050 58863 99

