Studiehelheten Praktikforskning I & II vid Helsingfors universitet
förnyas
Helsingin yliopiston Käytäntötutkimus I ja II -opintojaksojen
uudistaminen (suomeksi alla)
Studiehelheten Praktikforskning I & II vid Helsingfors universitet förnyas
Studiehelheten Praktikforskning I & II (omfattning 10 studiepoäng) förnyas. Under hösten
2021 inleder vi smågruppsarbeten som omfattar fler studeranden än tidigare.
Smågrupperna, bestående av 5-8 studeranden, handleds av en universitetslärare. Er
arbetsplats ges nu möjlighet att erbjuda ett forskningstema som en smågrupp, tack vare
fler studeranden, kan belyser ur ett både djupare och bredare perspektiv än tidigare.
Av arbetsplatsen förutsätts liksom tidigare år att den förbinder sig att samarbeta med
studerandena under både planeringsskedet och förverkligande av studien.
Förutom denna nya smågruppsmodell kan studeranden, såsom tidigare år, göra
mindre praktikforskningsarbeten antingen i par, eller i vissa
fall, ensamma. Oberoende av gruppstorlek är
det väsentligt att studerandena genomför sina praktikforskningsarbeten i nära samarbete med arbetsplatsen.
Vi erbjuder er nu tillfälle att lägga fram förslag till teman för praktikforskningsarbete,
så väl för grupper som för mindre pararbeten. Arbetena genomförs hösten 2021 och
rapporteras i början av 2022. Det föreslagna temat (för det mer
omfattande smågrupps-) för
praktikforskningen skall inte vara ett exakt formulerat forskningsuppdrag,
utan ett mer allmänt formulerat förslag på ett tema eller fenomen som ni gärna
skulle se att studerades vid er enhet. Det slutgiltiga temat och genomförandet
av praktikforskningen fastslås i samarbetet mellan arbetsplatsen och
universitetet, både av studerandena och kursansvariga i början av hösten.
Vänligen sänd in era förslag genom att fylla i den bifogade blanketten senast den
11 juni 2021.
Vi är tacksamma för att ni visar intresse för praktikforskning!
Ifall ni har frågor som rör praktikforskningen går det bra att ställa dem till
Matilda Wrede-Jäntti, e-post: matilda.wrede-jantti@helsinki.fi
Petra Malin, e-post: petra.malin@helsinki.fi
Blanketten:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/111794/lomake.html
Med vänlig hälsning,
Petra Malin och Matilda Wrede-Jäntti

18.5.2021

Käytäntötutkimus I ja II -opintojaksojen uudistaminen
Helsingin yliopiston sosiaalityön Käytäntötutkimus I ja II -jaksoja (laajuudeltaan 10
op) ollaan uudistamassa. Syksyllä 2021 kokeillaan opiskelijoiden käytäntötutkimusten
osalta pienryhmiä, joissa ohjaavat opettajat ovat mukana vetämässä suurempia (5-8
hengen) tutkimustiimejä. Oman työyhteisön tutkimusaiheen käsittely teemaryhmässä
tarjoaa osallistuvalle työyhteisölle mahdollisuuden saada tutkimusaihe laajemman
tarkastelun kohteeksi, jolloin työt voivat olla paneutuvampia ja laajempia kuin aiemmin.
Osallistuvalta työyhteisöltä edellytetään sitoutumista yhteiseen
työskentelyyn pienryhmän opiskelijoiden kanssa niin tutkimuksen suunnittelu- kuin
toteutusvaiheessa.
Tämän mallin rinnalla opiskelijoiden on edelleen mahdollista tehdä myös pienempiä
käytäntötutkimuksia pareina tai joissakin tapauksissa yksin. Näissäkin
käytäntötutkimuksissa työskentelyn onnistumisen kannalta on olennaista, että opiskelijat
voivat toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä työyhteisön kanssa.
Tarjoamme nyt mahdollisuutta työyhteisöille esittää ehdotuksia
käytäntötutkimusteemoista niin ryhmille kuin pareille. Työt toteutetaan syksyllä 2021 ja
raportoidaan alkuvuodesta 2022. Teemojen (laajemmat pienryhmätyöt) ei tarvitse tai
tulekaan olla tarkkoja tutkimustoimeksiantoja, vaan ehdotuksia teemoista tai ilmiöistä,
joihin toivoisitte käytäntötutkimusjaksolla keskityttävän. Käytäntötutkimuksen
lopullisesta sisällöstä ja toteutuksesta työpaikka/yhteisö ja yliopisto, niin opiskelijat kuin
vastuuopettajat, sopivat keskenään alkusyksystä.
Ehdotukset tulee lähettää oheisella lomakkeella 11.6.2021 mennessä.
Lämmin kiitos kiinnostuksesta käytäntötutkimukseen!
Mikäli teillä on käytäntötutkimukseen liittyviä kysymyksiä niihin vastavat
Petra Malin, sähköposti: petra.malin@helsinki.fi
Matilda Wrede-Jäntti, sähköposti: matilda.wrede-jantti@helsinki.fi
Linkki lomakkeeseen:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/111794/lomake.html
Ystävällisin terveisin,
Petra Malin ja Matilda Wrede-Jäntti

