
INFORMATION TILL ARBETSGIVARE OM STUDIEPERIODEN PRAKTIKFORSKNING I SOCIALT ARBETE PÅ HÖSTEN 2017

I magisterstudierna för socialt arbete ingår studieperioden praktikforskning i socialt arbete. Syftet är att väcka studerandes intresse för och ge dem färdigheter i att utforska och
utveckla det sociala arbetets praktik. Studerande 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. Praktikforskningar utförs som pararbete eller i små grupper.
Tidtabellen för studieperioden är följande:

FORSKNINGSIDÉER
PRESENTERAS
PRELIMINÄRT FÖR
STUDERANDE

-arbetsgemenskaper
skickar
forskningsidéblanketter till
maria.tapola@helsinki.fi
senast den 15.8.2017

-studerande får lära känna
forskningsidéer från den
1.9.2017 via
lärplattformen Moodle

PRAKTIK-
FORSKNINGSDAG
12.9.2017 kl 8.30-12.00
Svenska social- och
kommunalhögskolan,
Snellmansgatan 12,
Helsingfors, Festsalen.

-arbetsgemenskaper
presenterar sina
forskningsidéer

NÄR-
UNDERVISNING
12.9-10.10.2017

-praktikforskningens
teori
-forskningsplan
-ansökan om
forskningstillstånd

2 MÅNADERS
FÄLTARBETE
15.10.2017−15.12.2017

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

som pararbete /
i små grupper

SLUT-
SEMINARIER
i december,
vecka 50

-Representanter
av
arbetsgemen-
skaper är hjärtligt
välkomna!

FORSKNINGS-
RAPPORTER
BLIR FÄRDIGA

senast den
15.1.2018

Universitetet ansvarar för handledningen av praktikforskningar. Forskningsplanen bör vara godkänd av ansvarig lärare innan praktikperioden börjar. De flesta forskningsprojekt
kräver stadens/organisationens forskningstillstånd. Det är skäl att uppmärksamma processen med att få forskningstillstånd så att studerandes arbetsinsats kan ske under
fältarbetet. Arbetsplatsens uppgift är att erbjuda en forskningsvänlig och aktiv miljö och att stöda studerande i forskningsarbetet.

Studerande väljer sina praktikplatser från de platserna arbetsgemenskaper erbjuder. Praktikforskningen utförs som pararbete eller i små grupper.  Studerandena och arbetsgivaren
gör upp ett avtal om praktikforskningen innan fältarbetet inleds. En kopia av avtalet skickas till universitetet.

Studerande 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 studerande en möjlighet att utföra praktikforskning på er arbetsplats, berätta om er forskningsidé / era forskningsidéer genom att skicka forsk-
ningsidéblanketten / blanketter till maria.tapola@helsinki.fi senast den 15.8.2017.

På Praktikforskningsdagen 12.9.2017 kl 8.30-12.00 har arbetsgemenskaper en möjlighet att presentera sina forskningsidéer till studerande!

Mer information ger:  universitetslektor Maria Tapola-Haapala, maria.tapola@helsinki.fi, tel. 050 588 63 99


