FYS

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

vill du forska i
socialtjänsten?

Om forskarskolan
Syftet med forskarskolan är att föra
forskning närmare verkligheten.
För att öka kompetensen samt
främja långsiktig kunskapsbildning i
socialtjänsten bedriver forskarskolan
behovsinriktad och praktiknära
forskning. Bakgrunden till denna
nationella satsning är regeringens
forskningsproposition från 2016,
“kunskap i samverkan – för
samhällets utmaningar och stärkt
konkurrenskraft” (prop. 2016/17:50).
Lunds- och Malmö universitet har
tillsammans ansvaret för att driva
forskarskolan i partnerskap med
Göteborgs universitet och
Linnéuniversitetet.

LÄs mer på forskarskolanfys.se

Forskarstudierna bedrivs under
fyra år och sker på halvfart för
att den forskarstuderande ska
kunna vara fortsatt yrkesverksam
under studietiden. Vid ansökan

väljs prioriterat lärosäte vid
antagning. Antagning sker i nära
samarbete med arbetsgivaren och
kontinuerlig karriärplanering och
kunskapsdelning är hörnstenar
i forskarskolans verksamhet.
Forskningen som bedrivs ska
ligga nära socialtjänstens arbete
och svara mot behov som finns i
praktiken.

EN LÅNGSIKTIG
KUNSKAPSUPPBYGGNAD
I SOCIALTJÄNSTEN

ett fantastiskt tillfälle att
jobba för att minska glappet
mellan teori och praktik

SÖK TILL FORSKARSKOLAN
Grundkriterierna för antagning är dels en anställning i socialtjänsten, där
forskarskolan ämnar ha en bred syn på vad socialtjänst kan innebära. För
antagning krävs även behörighet till forskarutbildning, vilket vanligtvis
innebär en magister- eller masterexamen, eller motsvarande. Vid ansökan
bifogas CV, självständiga arbeten, arbetsgivarintyg samt en forskningsplan
för det tänkta forskningsprojektet. Till forskarskolan hör åtta ambassadörer,
som kan bistå med stöd vid formulering av forskningsplanen.
Ansökningsperioden för den tredje och sista utlysningen med 12 platser till
förfogande, pågår mellan 1 december 2020 och 1 mars 2021 och studierna
startar till höstterminen 2021.

MARIA FÖRENAR FORSKNING OCH FÄLT
Genom forskarskolan forskar
Maria på halvtid vid Malmö
universitet och resterande
del arbetar hon som första
socialsekreterare. I sitt
forskningsprojekt ska hon
undersöka socialsekreterares
tillvägagångssätt och strategier
vid barnavårdsutredningar
för att nå fram till pappor som
utsätter mammor för våld samt
ta reda på pappors erfarenheter
av mötet med socialtjänsten.
Vägen till forskarskolan
började under arbetet med
hennes masteruppsats, då
Maria kände att skrivandet
var så pass roligt att hon
började snegla åt forskarhållet.
Samtidigt trivdes hon så bra
med utredningsarbetet inom
socialtjänsten att hon inte var
villig att lämna detta bakom sig.

Genom forskarskolan har
Maria nu förmånen att stå med
en fot i praktiken och en fot i
forskningen. Det Maria ser mest
fram emot under de kommande
tre åren är inledningsvis att
intervjua socialsekreterare och
pappor, hon är väldigt nyfiken
på vilka svar det kommer att
ge. Hon ser också mycket fram
emot att få dela den kunskap
som genererats från forskningen
med yrkesverksamma inom
fältet.

Forskarskolan tillåter
mig att få det bästa av
två världar
LÄs mer på forskarskolanfys.se

Ulrika, enhetschefen för barn
och familj där Maria arbetar,
ser deltagandet i forskarskolan
som en fantastisk möjlighet att
koppla ihop forskning och fält.
Genom deltagandet får kommunen
och socialtjänsten möjlighet att
löpande följa Marias studier och
arbete vilket skapar ett intresse
hos medarbetarna dels för
forskningsområdet i sig men också
för forskning och forskningsstudier.
En annan del är tillgången till
övriga studenters framväxande
arbeten och forskningsfynd inom
de områden de valt vilka alla är
relevanta för socialtjänsten.
Maria kan bidra med hur
arbetsplatsen ska söka efter bästa
kunskap, inspirera och handleda
till egna mindre studier och
undersökningar vilket kan bidra till
att utveckla arbetet. Socionomer
behöver forskningsbaserade och
välutvecklade kunskapsstöd för sitt
beslutsfattande och socialtjänsten
behöver nationella standarder och
riktlinjer för god praxis.

Även de mest utsatta i
vårt samhälle har rätt
till insatser baserade
på vetenskap och
beprövad metod

Forskarskolan är en del av en tioårig
satsning på välfärdsforskning
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
ansvarar för ett statligt finansierat tioårigt forskningsprogram inom
tillämpad välfärdsforskning. Syftet med programmet är att stärka
långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens
verksamhetsområden.
I satsningen ingår att främja klient- och praktiknära
forskning om socialtjänsten, stärka samverkan mellan
forskning och praktik samt öka delaktigheten från
brukare och anhöriga.
Forskningsprogrammet ska återkommande utlysa
medel för forskning som avser att möta forskningsbehov i
socialtjänsten. Programmet ska även etablera och utveckla
samverkan mellan programmets olika intressenter.

Läs mer på forte.se

