
MSV Digisprång 2017-2020: DETALJERAD ANSÖKAN

Digitalisering av undervisningen i Magisterprogrammet för
samhällsvetenskaper (MSV)

Syften och strategier för användningen av nätbaserade verktyg i utvecklingen av
undervisning, kurssamarbete och digitala klassrum

Del I    HUVUDSAKLIGA SYFTEN FÖR MSVs DIGISPRÅNG 2017-2020:

Digisprång-finansiering för Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV) skulle möjliggöra ett
systematiskt utvecklingsarbete av digitala flaggskeppskurser och en digital nätverksplattform för
internationellt undervisningssamarbete. Detta skulle innebära en vidareutveckling och utvidgning av
den modell för ett globalt klassrum som tidigare pilotprojekt vid Soc&kom har byggt upp i samarbete
med olika partneruniversitet samt tillgodogörandet av modellen för digitaliseringen av övriga kurser
inom MSV.

En meningsfull digitalisering av undervisningen bör ta fasta på det pedagogiska mervärde som nya
digitala verktyg erbjuder samtidigt som den tar till vara den globala räckvidd som omfattar deras
inneboende digitala potential. Realiseringen av ett mervärde förutsätter en koppling av digitalisering
till internationalisering och pedagogisk innovation på ett sätt som väver samman och utvecklar
samtliga tre tyngdpunktsområden för HU:s strategiska mål – dvs. (1) digitalisering, (2)
internationalisering och (3) pedagogisk utveckling.

Förverkligandet av samtliga tre strategiska mål kräver ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete
av digitala flaggskeppskurser och en digital nätverksplattform för internationellt
undervisningssamarbete. Digisprång-finansiering för MSV skulle möjliggöra en vidareutveckling och
utvidgning av den modell för ett globalt klassrum som tidigare pilotprojekt vid Soc&kom har byggt upp
i samarbete med olika partneruniversitet samt tillgodogörandet av modellen för digitaliseringen av
övriga kurser inom MSV. Sålunda är projektet förankrat i flera år av experimentering inom ramen för
pilotprojekt vars medvetna syfte varit att bygga upp en fungerande modell som minimerar de risker
som alla samarbetsprojekt omfattar. Genom att projektet de facto utvecklats utgående från en bred
skala av trial and error erfarenheter angående samtliga dimensioner som appliceringen av vår
nätpedagogiska samarbetsmodell täcker är förutsättningarna för att vidareutvecklingen och
utvidgningen av modellen lyckas förhållandevis starka.

Etableringen och utvidgningen av den nätpedagogiska modellen skulle omfatta fyra kurstyper med
olika digitala egenskaper på tre olika samarbetsnivåer:



Global samarbetsnivå (HU - Nanyang University of Technology, Singapore – University of Technology
Sydney – University of Canterbury, Christchurch):

Den hittills mest digitalt utvecklade av kurserna – MSV-SF307 Governing Online Communication
– skulle utgöra kärnkursen för etableringen av den optimala modellen för ett globalt klassrum.
Rollen som digital kärnkurs bottnar i dess tvärvetenskapliga innehåll kring global digital
kommunikation med tyngdpunkt på statskunskap, policy, och kommunikation/journalistik även
om de övriga vetenskapsområdena vid SSKH likväl kan omfattas av kursens breda område.
Kursens hybrida format består av både MOOC-orienterade egenskaper och en mer avancerad
interaktivitet genom kombinationen av face-to-face och nätpedagogiska appliceringar i en
motiverande och lättillgänglig lärmiljö i sociala medier. Förverkligandet av kursen utgör en
samlande kärna för utnyttjandet av internationell mobilitet på både en face-to-face och virtuell
nivå som en fokuserad träffpunkt kring både kursens genomförande och gemensam studie-
och pedagogisk utveckling inom ett globalt nätverk för digital undervisning och kurssamarbete.
Universitetslektor Kim Zilliacus ansvarar för kursens och det globala nätverkets förverkligande i
samarbete med Expert i nätpedagogik Christian Lindblom.

Den andra kurstypen – MSV-SF306 Political Communication – skulle utgöra en helt online-
baserad blandning av MOOC-lika egenskaper och mer interaktiva nätpedagogiska
appliceringar. Kursens tvärvetenskapliga innehåll på temat politisk kommunikation skulle
tangera ovannämnda kärnkurs innehållsligt varmed den utgör en kompletterande studiehelhet
som kunde avläggas både vid HU och partneruniversiteten i tillägg till andra MOOC-orienterade
kurser vid partneruniversiteten. Dessa kunde bidra till en pool av internationella helt online-
baserade kurser som skulle utöka korgen av valbara kurser tillgängliga för MSVs studenter och
stärka programmets attraktionskraft. Universitetslektor Kim Zilliacus ansvarar för kursens
digitala förverkligande i samarbete med Expert i nätpedagogik Christian Lindblom.

Nordisk samarbetsnivå (HU - Nordiska partneruniversitet):

Den tredje kurstypen – MSV-301 Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i Norden – skulle
utgöra en nordisk föreläsningskurs som tar till vara de lämpligaste egenskaperna av ett digitalt
klassrum för ett högt antal deltagare mot bakgrunden av att kursen är obligatorisk för samtliga
MSV-studenter. Appliceringen av anpassade delar av den nätpedagogiska plattformen skulle
tillgängliggöra utbyte av både föreläsningar och kurser med nordiska partneruniversitet.
Professor Åsa von Schoultz (eller annan kursansvarig) ansvarar för kursens digitala
förverkligande i samarbete med Expert i nätpedagogik Christian Lindblom.

Nationell samarbetsnivå (HU - Vasa):

Den fjärde kurstypen – MSV-SA301 Intersektionalitet i socialt arbete och MSV-SA310
Magisterseminarium I – skulle omfatta ett digitalt klass- och seminarierum på nationell nivå
inom ramen för den utlokaliserade socialarbetarutbildningen på magisternivå i Vasa. De för
utbildningen mest användbara elementen av modellens nätpedagogiska plattform anpassade
på överföringen av parallella lektioner/seminarier i Helsingfors/Vasa skulle omfatta t.ex.
digitala läsecirklar och grupparbete. Ett mobilt digitalt seminarium skulle framförallt underlätta
deltagandet för den stora andelen regionalt spridda studenter som redan är verksamma i
arbetslivet och i behov av behörighetsgivande studier. Camilla Granholm ansvarar för
kursernas digitala förverkligande i samarbete med Expert i nätpedagogik Christian Lindblom.

De fyra nämnda kurstyperna utrustade med lite olika digitala egenskaper i enlighet med deras syften
skulle utgöra MSVs digitala flaggskeppskurser och omfatta en kunskapsbas för överföring av de mest



användbara egenskaperna på övriga MSV-kurser beroende på kursutbudets specifika behov av digital
utveckling. Samtliga samarbetsnivåer – dvs. den globala, nordiska och nationella nivån – skulle omfatta
värdefulla utgångspunkter för att skräddarsy samarbetsplattformer för kursspecifika lösningar liksom
även tematiska helheter och erbjudandet av kompletterande studiemoduler vid partneruniversitet.
Flaggskeppskursernas kunskapsbas skulle så till vida även gagna samarbete inom HU mellan olika
fakulteter vilket den tematiska helheten Ledarskap utgör ett exempel på. Även om den av Digisprånget
finansierade digitaliseringen av den tematiska helheten Ledarskap omfattar helt andra koordinerande
funktioner inom t.ex. universitetets datatjänster så kunde helhetens samarbetsaspekter gagnas av
kunskapsbasen som byggs upp kring den digitala klassrumsmodellen.

Ett övergripande syfte med utvecklingen av digitala klassrumsmodeller och delningen av dem med
partneruniversitet är att stärka HUs internationella profil som initiativtagare och ledare för digitala
undervisningsnätverk på en global skala. Tillämpningen av nya koncept inom ramen för digitala
flaggskepskurser och marknadsföringen av de nya undervisningsmodellerna både inom och utanför HU
stärker samtliga berörda enheter och utbildningsprogram vid HU. Utvecklingen av ett för
internationellt samarbete anpassat digitalt format anknyter även ur ett vidare perspektiv till
förutsättningar för utbildningsexport som faciliteras av lättillgängliga digitala klassrum med
pedagogiskt interaktiva kvaliteter.

Del II    DETALJERAD BESKRIVNING AV PROJEKTHELHETENS BAKGRUND OCH SYFTEN

Projekthelheten sammanfattas under nedanstående punkter Bakgrund och Detaljerade syften
utgående från dess utveckling och aktuella placering i ett större omgivande sammanhang av
digitalisering, nätpedagogisk förnyelse och internationalisering av studie- och undervisningsstrukturer
vid HU.

Bakgrund – förutsättningar för vidareutveckling av den nätpedagogiska modellen

Universitetslektor i statskunskap Kim Zilliacus och Expert i nätpedagogik Christian Lindbloms samarbete
kring digitala verktyg i undervisningen med olika partneruniversitet inleddes 2007 med Humboldt
Universität kring kursen Statsk 19 Borders of Europe och utvecklades vidare kring kursen Statsk 4
Jämförande politik och förvaltning med Örebro universitet och Mittuniversitetet 2008-09.
Förverkligandet av en internationellt tillgänglig digital lärmiljö konkretiserades under samarbetet med
Monash University och University of Technology Sydney fr.o.m. 2008 inom ramen för utbytesprojektet
Global Environmental Journalism Initiative1 som förankrade en global spännvidd i kursen Statsk 12
Politics Online vad gäller både digitalt format och ämnesöverskridande kursinnehåll.2 Förverkligandet
av samarbetet förutsatte samtidigt en systematisk integrering av kursen i partneruniversitetens
curricula i enlighet med krav på kompatibla studiekriterier samt tillämpningen av nätpedagogiska
verktyg för att utveckla interaktiva lärmiljöer i en global kontext. Denna typ av utvecklingssamarbete

1 Utbytesprojektet Global Environmental Journalism Initiative (GEJI, 2008-2012, finansierat av EU och Australien) omfattade
fem europeiska och fyra australiska partneruniversitet (se http://www.gejiweb.org/about).
2 Utgångspunkterna för Kim Zilliacus och Christian Lindbloms samarbetskoncept summeras av Moring, Zilliacus et al. (2017) i
introduktionen till den senaste appliceringen: “The inclusive dimensions of international collaboration are addressed from
another perspective in the following case, which focuses on the use of net-based learning environments to enhance the
interactivity and deliberative qualities of teaching online across partner universities. The concept was initially developed by
Zilliacus and Lindblom (2013) at the University of Helsinki, and shared with the University of Technology Sydney, and Monash
University within the afore-mentioned GEJI project in 2013.” (Moring, Zilliacus et al. 2017)

http://www.gejiweb.org/about


med kompatibla partneruniversitet utgör en central förutsättning för en fördjupad internationalisering
av undervisningen och effektivt utbyte av nätbaserade kurser. Utvecklingen av en fungerande
samarbetsmodell för ett globalt/digitalt klassrum framskred på flera olika plan i.o.m. integreringen av
samarbetsmodellen i det EU-finansierade utbytesprojektet Inclusive Journalism Initiative (IJI)3 fr.o.m.
2013:

a) Utgångspunkter för ett globalt klassrum: Själva nätundervisningsmodellen för ett interaktivt
globalt klassrum tog ett konkret steg framåt genom förverkligandet av kurssamarbetet mellan
Soc&kom, University of Canterbury och Auckland University of Technology kring kursen Statsk
12 Politics Online 29.2-18.3.2016. Den centrala interaktiva kvaliteten av modellen utvecklades
starkt genom att utnyttja dynamiken av sociala medier för att involvera deltagarna och
använda deras engagemang som en resurs. Den förnyade kursplattformen och kombinationen
av nätpedagogiska verktyg med face-to-face undervisning gav även nya resurser att bättre
utnyttja den globala dimensionen i form av genuint berikande grupparbete och engagemang
för internationellt partnerskap bland både studenter och lärare.4 Involvering av studenter via
en interaktiv digital lärmiljö och inkluderande pedagogik utgör ett av modellens grundsyften.
Detta sker delvis genom användningen av sociala medier i undervisningen, tillämpningen av
interaktiv nätpedagogik under både face-to-face och virtuella föreläsningar, engagemang av
kursdeltagare i internationell interaktion via digitalt grupparbete med deltagare vid
partneruniversitet, samt uppmuntran av studenternas egna digitala appliceringar för deras
presentationer.

b) Egenskaper och förutsättningar för ett globalt klassrum: Själva samarbetsmodellen för
meningsfullt internationellt utbyte med utgångspunkt i gemensamma digitala lärmiljöer
konkretiserades 2016 genom ovannämnda kurssamarbete till följande grundläggande
förutsättningar för en fungerande modell:

3 Utbytesprojektet Inclusive Journalism Initiative: Reporting Europe and the Asia-Pacific (IJI) var finansierat av EU och Nya
Zeeland genom ICI Education Co-Operation Programme och omfattade Soc&kom, Danish School of Media and Journalism
(Aarhus), Auckland University of Technology (AUT) och University of Canterbury (UC, Christchurch). Projektet påbörjades 2013
(Call for proposals EACEA/44/2012) och avrapporterades i mars 2017 (se http://inclusivejournalisminitiative.com/).
4 Följande kommentarer ingick i studenternas feedback kring deras kursdeltagande 29.2-18.3.2016:

“It was a brilliant course. By far the most unique I have taken and possibly the only where I have learned
skills relevant for the real world.”
“Facebook was terrific. It allowed us a high degree of access to the teachers and allowed class to be flexible,
like we were able to learn whenever.”
"Presemo was enjoyable during lectures. It provided dialogue and allowed me to consider viewpoints
perhaps missing from the lecture.”
“I loved the learning process, it was largely collaborative and I believe that to be a very useful skill.”
“The knowledge all the lecturers held. The commitment by the course-coordinators. Its best strength was its
uniqueness.”

Uppföljningen av kursen vid Soc&kom och University of Canterbury 16.1-3.3.2017 omfattade följande motsvarande feedback:
”I was surprised about how good Facebook was in the course. Presemo was fine could be better.”
“I thought the comments really made me feel connected and less of a student more of an equal contributor.
I really enjoyed when lecturers would respond to our post lecture comments.”
Följande utdrag ingick i kursdeltagarnas bedömning av “Strengths of the course”:
“1. Interaction with lecturers and tutors. 2. Clear instructions being updated throughout the course.  3.
Enhanced global contacts and collaboration that I would have never gained in other areas of my
study.  Overall very enjoyable and interesting, happy to have been part of the experiment.”
“The connection with Finland was the biggest positive. It was limited, but the experience is one that is worth
it… A highlight was when Kim and Christian came to NZ…”
“Interactive and use of Facebook and live streaming.”
“It met its aims and the streaming of the lectures was a great idea.”

http://inclusivejournalisminitiative.com/


- Kommunicerande parallellkurser med gemensamma nätbaserade lärmiljöer mellan
partneruniversitet med kompletterande ämnesprofil och global/lokal kontext framom
enskilda gästande föreläsningar utan helhetsförankring och tillgång till poolade
kursresurser

- Kursdeltagare både hemma och utomlands berikas av internationell dimension genom
parallellt deltagande och kommentarer via Presemo i live/streamade föreläsningar och
gemensamma diskussioner kring grupparbetsuppgifter och övrigt gemensamt kursmaterial
via Facebook

- Motivering av studentinteraktivitet i nationellt överskridande, globala lärmiljöer genom
applicering av sociala medier som kurs- och kommunikationsplattform mellan
studenter/lärare, studenter/studenter och studenter/omvärlden på studenternas egna
kommunikationsvillkor

- Lärare utbyter föreläsningar, erfarenheter och praxis kring nätpedagogik, kursprestationer,
undervisningsformat, m.m., samt applicerar ’best practice’ av kollaborativ nätbaserad
undervisning

- Etableringen av en högeffektiv mobil enhet för att garantera lättillgängligt och målanpassat
IT-stöd som en skräddarsydd och fungerande kurs-hub framom ett beroende av centrala
lokalt låsta IT-rutiner som utgör riskfyllda och tidsödande bromsar för en fungerande
global kurs

- En fullständig integrering av kurssamarbetets innehållsliga förverkligande med dess
tekniska realisering genom ett helgjutet samarbete mellan helhetsansvarig lärare och
medföljande nätpedagogiska expert som koordinerande kursenhet

- Kursbesöken utnyttjar den reella utöver virtuella kontakten med studenter och
lärarkolleger till projektmöten, -förhandlingar och nätpedagogiska seminarier som den
förutsättning som regelbunden face-to-face kontakt utgör för alla fungerande
internationella projekt

- Institutionell anpassning och integrering av interdisciplinär kurs jämte -fordringar och -
format i partneruniversitetens curricula

- Finansiellt åtagande hos samtliga partneruniversitet att finansiera utveckling av
gemensamma kurser, nätpedagogisk modell och partnernätverk

- Beredskap att fördjupa gränsöverskridande nätverkssamarbete mot bl.a. delning av både
kursdelar och kurshelheter som kompletterande moduler i partneruniversitetens
kursutbud jämte övriga synergieffekter som ökar utbildningsprogrammens attraktionskraft

c) Utvärdering av modellen för ett globalt klassrum: De första erfarenheterna av vår
nätpedagogiska samarbetsmodell för det globala klassrummet rapporteras i artikeln ’Global
Interaction as a Learning Path towards Inclusive Journalism’ publicerad i oktober 2017.5  Vår
modell bestående av en ’collaborative form of inclusive pedagogy with interactive net-based
qualities’ framstod som det mest konkreta resultatet av pedagogiskt utvecklingssamarbete
mellan pilotprojektens partneruniversitet och utgör sålunda en gedigen grund för en utvidgad
applicering inom MSV. Utgångspunkterna för kollaborativa nätbaserade kurser framställs i
följande Tabell 1 (Moring, Zilliacus et al. 2017: 496) som en sammanfattning av ovan
uppräknade egenskaper och förutsättningar för modellen under punkt (b):

5 Global interaction as a learning path towards inclusive journalism, Moring, T. A.; Zilliacus, K.   O. K., Rupar, V., Treadwell, G.,
Joergensen, A. S., Larsen, I., Munk, I. & Matheson, D. Oct 2017 In : Journal of Applied Journalism & Media Studies. 6, 3, p. 485-
506.

https://tuhat.helsinki.fi/admin/workspace.xhtml?openEditorId=b5c6960e-f272-484a-bae7-7c17a471626f&family=publication


Table 1. Prerequisites of collaborative online courses: Policy input and corresponding focal
points of output

POLICY INPUT FOCAL POINTS OF OUTPUT

International collaboration applying meaningful ‘glocal’ context

Systematic utility of spin-off effects realising networks of networks

International study curricula Pooling existing teaching resources

Flexible and reliable IT-routines utilising decentralised and mobile IT-support

Global teaching/learning reach streamlining net-based teaching tools

Immediate course accessibility social media as a global learning environment

Internal trust among peers social media as multiple closed groups

External access to the public social media as public arena monitoring

Develop social skills into academic insights social media as tools of knowledge

Academic quality and digital creativity multiple means of online assessment

d) Utmaningar för det globala klassrummet: Mot bakgrunden av ovan redogjorda egenskaper
och förutsättningar för det globala klassrummet kan dess utmaningar sammanfattas i följande
Tabell 2 som därmed utstakar de huvudsakliga punkterna som en vidareutveckling av modellen
bör ta fasta på. En av de kommande huvuduppgifterna utgörs av att optimera modellen genom
att lösa de konkreta utmaningar kring t.ex. studentengagemang, -input och interaktivitet som
ovannämnda artikel uppmärksammar:

“The key challenges concerned the achievement of added student input value by means of
raising the student engagement and interactivity factor to a new level within the global
classroom. We can report some preliminary outcomes of the policy inputs and outputs
presented above by summing up the crucial factors for realising an inclusive pedagogy online
(table 2).” (Moring, Zilliacus et al. 2017)

Table 2. Challenges of the global classroom:  Policy outputs and corresponding focal points of
outcomes

POLICY OUTPUT FOCAL POINTS OF OUTCOMES

More genuine transference of interactivity interactive lecture and discussion tools

More engaged teacher/student/peer
discussion

dialogue throughout the entire learning process

More self-reflective student involvement horizontal course content deliberation

More motivating multi-modal assignments participative social media ’events’

More inclusive communication interactive social media—collective knowledge
productionMore student participation in lectures tapping student engagement as a learning resource



Detaljerade syften – Vidareutveckling och utvidgning av nätpedagogisk modell inom ramen
för  MSVs Digisprång 2017-2020

Vidareutveckling och ett utvidgat tillgodogörande av den applicerade nätpedagogiska modellen skulle
omfatta följande detaljerade syften som svarar mot ovan sammanfattade förutsättningar, egenskaper
och utmaningar för ett globalt klassrum. Förverkligandet av projektet tangerar det övergripande syftet
att etablera och tillgodogöra modellen för en vidare applicering på en global, nordisk och nationell
samarbetsnivå inom ramen för MSVs Digisprång. Det bredare målet inbegriper givetvis lanseringen av
fungerande modeller och nätverksformer för att skapa tvärinstitutionella synergieffekter kring
nätpedagogisk utveckling vid HU överlag.

a) Etablering av ett utvidgat globalt digi-undervisningsnätverk: Uppsamling av resultaten i form
av en fungerande modell för meningsfull digitalisering och internationalisering som
presenteras inom HU6 och inför andra samarbetspartners med tonvikt på internationellt
samarbete. Presentationer av en fungerande och konkret samarbetsmodell för gemensamma
kurser och moduler med likasinnade partneruniversitet går hand i hand med utvecklingen av
utbildningsprogrammen vid HU. Mot bakgrunden av att samarbetsmodellen fungerar t.o.m.
med periferiska Nya Zeeland bör den kunna erbjuda en fruktbar plattform för även närmare
belägna samarbetspartner som t.ex. nordiska universitet.7 Ledningen av ett dylikt digi-
undervisningsnätverk av partneruniversitet utgör konkreta byggstenar för profileringen av HU
som ett internationellt inriktat digitalt universitet.

Det nuvarande nätverkets senaste projektmöte vid University of Canterbury 30.1-10.2.178

omfattade utöver kurssamarbetet och arbetssessioner med kolleger kring modellens etablering
även lovande förhandlingar med ledningen för College of Arts vid University of Canterbury om
en institutionalisering av samarbetet kring modellen med tyngdpunkt på ledningens strategiska
intresse för nätverkets utvidgning till andra partneruniversitet i Australien och Asien. Den
globala axeln av samarbetspartners skulle för Australiens och Asiens del representeras av
Faculty of Arts and Social Sciences vid University of Technology Sydney, och School of Social

6 Potentialen för modellen att appliceras bredare vid HU uppmärksammades av bl.a. en av kursens gästföreläsare Petteri Repo
(Docent, Universitetsforskare, Konsumentforskningscentret, HU) som konstaterade att vårt nätpedagogiska koncept är något
som universitetet borde bygga vidare på och att det kunde användas även i större skala med stora deltagargrupper.
7 Följande citat ur ovannämnda artikel (Moring, Zilliacus et al. 2017) förklarar sambandet mellan den applicerade kollaborativa
pedagogiken i en samarbetskontext mellan likasinnade partneruniversitet/kontexter i Norden och Nya Zeeland: “The inclusive
advantage of the combined smaller nation/unit status goes hand in hand with developing more inclusive forms of pedagogy
as in close-but-distant and client-oriented pedagogy. Our search for alternative, more inclusive paths of pedagogic
development practice challenge the concept of MOOC (massive open online course) “with the emphasis on massive” (Zemsky
2014, 238). There are indeed substantial pedagogic reasons for questioning the central MOOC logic of massive quantities of
unlimited participation in contrast to the small-scale qualities of face-to-face teaching/learning in a classroom (Bass 2014).
This is, however, not to say that the classroom cannot be extended in digital ways if we maintain the small-scale qualities in a
global classroom, and find like-minded partner universities to collaborate on mutual local premises. This pooling of glocal
networks indeed reflects the more recent strategies of open online course development as in developing “new models around
openness, collaboration, and innovation through international partnerships in an open learning ecosystem.” (Yuan & Powell
2015, 1).” (Moring, Zilliacus et al. 2017)

8 Kärnan för projektets nuvarande nätverk utgörs av Universitetslektor Kim Zilliacus, Expert i nätpedagogik Christian Lindblom,
Associate Professor Donald Matheson (School of Language, Social and Political Sciences; Media and Communications,
University of Canterbury) och Associate Professor Verica Rupar (School of Communication Studies, Auckland University of
Technology). Vid Kim Zilliacus och Christian Lindbloms besök vid Canterbury University 30.1-10.2.17 genomfördes den
gemensamma kursen Statsk 12 Politics Online som fr.o.m. starten av det nya magisterprogrammet omvandlas till den aktuella
kärnkursen MSV-SF307 Governing Online Communication inom ramen för MSV. Besöket utnyttjades även för planering av
modellens etablering och bredare applicering genom en gemensam vetenskaplig artikel och en utvidgning av nätverket.

http://www.canterbury.ac.nz/spark/Department.aspx?departmentid=69
http://www.canterbury.ac.nz/spark/Department.aspx?departmentid=12106
http://www.aut.ac.nz/about-aut/Phone-numbers-contacts-and-campuses/academic-units#DCT


Science vid Nanyang Technological University i Singapore där kollegerna9 har ett starkt intresse
att delta om vi kan leverera ett långsiktigt samarbetspaket kring en färdig modell. Denna
systematiska etablering av samarbetet kring det globala klassrummet i utvidgat format skulle
kunna förverkligas inom ramen för den långsiktiga finansiering 2017-2020 som Digisprånget
omfattar.

Utöver den centrala etableringen av ett utvidgat digitalt kursnätverk öppnar anpassningen av
flera samarbetspartners för möjligheten att erbjuda flera relaterade kurser för deltagarna i den
gemensamma kärnkursen. För att underlätta ett parallellt deltagande i övriga kurser i samband
med interaktionen kring kärnkursen skulle ett helt nätbaserat MOOC-orienterat format
innebära en fördel för avläggandet av övriga valbara kurser inom samarbetet. För MSVs del
skulle detta omfatta ovannämnda kompletta digitaliseringen av närliggande MSV-SF306
Political Communication som tillgänglig kurs för partneruniversiteten. I utbyte kunde MSV-
deltagare avlägga motsvarande MOOC-baserade kurser vid partneruniversiteten med positiva
effekter på MSVs attraktion bland potentiella sökande.

b) Vidareutveckling och diversifiering av modellen för ett globalt klassrum: Vidareutvecklingen
av modellen omfattar en diversifiering av den optimala appliceringen av modellen som består
av kombinationen av interaktiva nätverktyg och traditionell face-to-face undervisning under
internationellt utbyte. De mest fungerande interaktiva elementen används för att utveckla
format anpassade för olika grader av nätbaserade kurser som varierar mellan den optimala
modellen (MSV-SF307 Governing Online Communication) som utnyttjar samtliga egenskaper av
det globala klassrummet i samarbete med partneruniversitet, till helt nätbaserade versioner
(MSV-SF306 Political Communication) som omfattar t.ex. återanvändning av föreläsnings- och
övrigt kursmaterial inom enskilda studieavsnitt.10 De tre övriga digitala flaggskeppskurserna vid
MSV (MSV-301 Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i Norden, MSV-SA301 Intersektionalitet i
socialt arbete och MSV-SA310 Magisterseminarium) skulle omfatta en applicering av de för
kurserna mest användbara digitala verktyg och nätpedagogiska tillämpningar som modellen
kan erbjuda.

c) Komplettering av modell med stödande funktioner: Strävan att förbättra modellen omfattar
ett aktivt sökande och testande av digitala verktyg som kunde stöda högre grader av
interaktivitet och samarbete över nätet. T.ex. vikten av möjligast klara och lättillgängliga
instruktioner för en omfattande blandning av internationella deltagare/studietraditioner kunde
stödas genom bandade instruktionsvideon som exemplifierande illustrationer för vissa
kursrutiner. En klart motiverande åtgärd för samtliga digitala kurser vore en videobandad ca.
15-minuters intervju av kursens föreläsare som vore lätt att sprida både inom och utanför
kursen via sociala medier. Den både profilhöjande och studentmotiverande föreläsningspuffen

9 En given samarbetspartner i Australien utgörs av Social Sciences vid University of Technology Sydney (UTS) där samarbetet
med Associate Professor Tom Morton (Faculty of Arts and Social Sciences, Director of the Australian Centre for Independent
Journalism, UTS) omfattade det första pilotprojektet att etablera en fungerande gemensam kursplattform på sociala medier
2013. Den essentiella asiatiska förankringen av nätverket skulle omfatta School of Social Science, Nanyang Technological
University i Singapore där Assistant Professor Meng-Hsuan Chou har visat ett starkt intresse att ansluta till nätverket och
etablera en bidragande kurs. Dessutom är det fullt möjligt att Auckland University of Technology (AUT) även ingår som
kursdeltagande partner liksom 2016 utöver AUTs redan aktiva roll i samarbetsnätverket. Monash University i Melbourne som
starkt bidrog till det lyckade kurssamarbetet med UTS 2013 utgör också en potentiell kursdeltagande partner.
10 Förverkligandet av modellens kärnkurs MSV-SF307 Governing Online Communication skulle under läsåret 2018-19 omfatta
ett uppskattat deltagarantal om 40 studenter vid MSV och ca. 20 per partneruniversitet (Canterbury universitet, University of
Technology Sydney, Nanyang University of Technology) som omfattar totalt ca. 100 kursdeltagare. Utförandet och
bedömningen av parallellkurserna vid partneruniversiteteten hanteras av resp. universitets tutorer varmed det utökade
deltagarantalet inte belastar den kursansvariga läraren vid HU. Upplägget med separata parallellkurser garanterar att
kursernas internationaliserande effekter kan tas till vara vid varje partneruniversitet till förmån för både deltagande lärare och
studenter liksom även för universitetens/utbildningsprogrammens interna och externa profilering.

http://www.acij.uts.edu.au/
http://www.sss.ntu.edu.sg/aboutus/Pages/Welcome%20Message%20from%20the%20Chair.aspx


skulle även fungera som en guide till utbudet av poolade kurser och göra kursinnehållet mer
bläddringsbart för att hitta motiverande synvinklar för deltagarna.

d) Etablering av ”InterChange”-modellen i vetenskaplig publikation: Projektets forskning kring
det globala klassrummet som genomförs parallellt med dess vidareutveckling kunde etablera
modellen i form av en artikel i en undervisningsteknologiskt orienterad internationell
pedagogisk tidskrift. Den planerade artikeln med arbetsnamnet ’The ”InterChange Model” of
the Global Class Room: Net-Based Interactivity Meeting International Exchange as a
Collaborative Model of Inclusive Pedagogy’ skulle ta fasta på de utmaningar kring nätpedagogik
och interaktivitet i globala lärmiljöer som uppmärksammas i de preliminära resultaten
publicerade i tidigare nämnda artikel samt vidareutveckla modellens internationellt
applicerbara kollaborativa nätundervisning11.

Resursbehov

Finansieringen av MSVs Digisprång skulle användas för följande resursbehov för att realisera det
ansökta projektets syften:

a) Undervisningsassistans i digitaliserade kurser för genomförande av både digitalt relaterade
kursuppgifter och övriga kursrutiner som avlastar den ansvariga läraren

b) Undervisningsassistans i övriga kurser som lösgör tid och fokus på digitaliserade kurser för den
ansvarige läraren

c) Anskaffning av kompletterande teknik för utveckling av modellens mobila hub
d) Föreläsningsarvoden för deltagande gästföreläsare (inkl. digitala tillägg för återanvändning av

bandade föreläsningar och arvoden för 15 min. pre-föreläsnings-intervju)
e) Resemedel för att genomföra nätpedagogiskt kurssamarbete på global, nordisk och nationell

nivå

11 Författarteamet för den planerade artikeln ’The ”InterChange Model” of the Global Class Room: Net-Based Interactivity
Meeting International Exchange as a Collaborative Model of Inclusive Pedagogy’ bestående av Universitetslektor Kim Zilliacus,
Expert i nätpedagogik Christian Lindblom, Pedagogisk universitetslektor Monica Londén, Associate Professor Donald
Matheson (University of Canterbury) och Associate Professor Verica Rupar (Auckland University of Technology) siktar på
publicering t.ex. i den internationella tidsskriften Learning, Media and Technology vars profil sammanfaller med projektets
fokus på användningen av digitala medier i lärmiljöer och dess interaktiva utmaningar i en global kontext.


